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DESCRIPCIÓ

Magnífica vila de disseny amb jardí, piscina gran i caseta
independent en una zona tranquil·la a 10 minuts caminant
de centre de Sant Vicent.
Aquesta bonica vila construïda el 1998 va ser comprada i reformada pel seu
propietari arquitecte amb les millors qualitats i gran atenció a l'detall. Al jardí, molt
ben cuidat, un se sent com en un oasi i les terrasses permeten gaudir de l'exterior en
qualsevol època de l'any.
La zona en la qual s'assenta és immillorable, ja que és molt tranquil i està just fora
de la vila, amb tots els serveis a menys de 10 minuts caminant (Mercadona, col·legis,
farmàcies, hospital, etc.). El poble de Sant Vicent del Raspeig està també molt ben
comunicat per transport públic (autobús, TRAM) i amb l'autovia, per la qual cosa és
una localitat molt agradable i ben comunicada. També es pot arribar a la bonica
platja de Sant Joan i a centre d'Alacant en menys de 15 minuts.
En la parcel·la de 1864 m² trobem la casa principal, així com una caseta independent
a la banda de la piscina amb un dormitori i la seva pròpia cuina i bany.
La casa principal es divideix en dues plantes. La planta baixa ofereix una terrassa
molt àmplia amb una zona de jardí. A l'interior, ens rep una cuina / menjador molt
gran amb abundant llum gràcies a les seves nombroses finestres. Seguidament tenim
un despatx, un saló ampli i lluminós amb sostres molt alts, així com un dormitori i un
bany complet, ideals per quan vénen familiars grans que no poden pujar escales.
Pujant a la primera planta per unes boniques escales obertes cap al saló, trobem
primer una biblioteca i un despatx obert on es pot gaudir de tota l'amplitud de la
sala des de dalt, així com d'unes boniques vistes a les muntanyes. Completen
aquesta planta tres dormitoris i dos banys, un d'ells integrat al dormitori principal.
Tots els dormitoris disposen de grans armaris de paret i d'aire condicionat, i el
principal ofereix a més un ampli vestidor.
Cal destacar que tant la casa com el jardí gaudeixen d'una privacitat absoluta i també
de vistes precioses de camp i de les muntanyes.
Comoditat, tranquil·litat i qualitat de vida són les paraules que millor descriuen a
aquest immoble. Si vostè es reconeix en aquestes paraules, llavors ara és el moment
de contactar amb nosaltres per concertar una visita i venir a conèixer la casa dels
seus somnis.
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Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Sostres alts, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Biblioteca,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre ,
S'accepten mascotes , Sistema domòtic,
Traster, Vestidor, Vistes
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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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