
VENUT/UDA

REF. ALI30099

690.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris amb 70m² terrassa en venda a Alicante
ciudad
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03189

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

148m²
Plànol  

598m²
Dimensions del terreny  

70m²
Terrassa

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Vila moderna d&#39;obra nova en venda en una
urbanització de golf única que ofereix privacitat i
seguretat en un entorn natural impressionant i amb vistes
excel·lents.

Aquesta vila està a la venda en una zona privada d'el luxós club de camp i golf Els
Pujols. Aquest residencial únic compta amb una vista impressionant sobre el camp
de golf i a l'entorn natural, que s'estén fins al mar. El camp de golf de 18 forats Els
Pujols figura entre els millors de l'món, pel que és la ubicació perfecta per als amants
de el golf. A més, les platges de la Costa Blanca són a prop, a l'igual que The Beach
Club, un exclusiu xiringuito que només serveix als residents.

L'habitatge es beneficia d'una piscina privada i bonics jardins, mentre que els
interiors moderns i càlids inclouen acabats, accessoris i electrodomèstics d'alta
gamma.

A la planta baixa de la vila tenim l'impressionant saló i cuina de planta oberta amb
accés a una terrassa de 20 metres quadrats i una llar de foc. Hi ha 2 dormitoris més i
un bany a la planta baixa.

Al soterrani hi ha espai suficient per a 2 dormitoris i banys més i un garatge per a 2
cotxes.

Una gran oportunitat per a aquells que busquen un nou habitatge exclusiva a Las
Colinas Golf & Country Club.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/ali30099

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Sostres alts, Zona chill-out, Vistes,
Seguretat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Barbacoa,
Armaris encastats, Aire condicionat
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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