
VENUT/UDA

REF. ALI31698

378.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a gran, Alicante
Espanya »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

182m²
Plànol  

252m²
Dimensions del terreny

+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
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https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Espectacular vila de 3 dormitoris amb piscina climatitzada
en venda a prop de platja Carabassí, Gran Alacant, a
només 20 minuts de el centre d&#39;Alacant ia 10 de
l&#39;aeroport.

Lucas Fox presenta una de les millors cases en venda de Gran Alacant. Es tracta d'una
vila situada en una petita urbanització amb només 16 cases independents,
dissenyades amb un gran nivell d'atenció a l'detall i acabats d'alta gamma.

L'habitatge es presenta completament equipada, a punt per entrar a viure. Una
ocasió fantàstica per mudar-se o per adquirir una segona residència al costat de la
mar.

La construcció de la vila es va finalitzar el 2019 i presenta la següent distribució.

La planta baixa consta d'un saló-menjador molt ampli a doble alçada, amb cuina
oberta i moltíssima llum gràcies a les enormes vidrieres que s'obren a la terrassa ia
la zona de la piscina; així com un dormitori doble, un bany complet i una zona per a la
rentadora / assecadora.

Pujant cap a la primera planta, trobem dos dormitoris molt amplis, cada un amb el
seu bany privat i armaris encastats.

De la primera planta vam pujar cap a la terrassa amb solàrium a la segona planta. Es
tracta d'una zona espectacular de més de 60 m² amb àmplies vistes a la muntanya,
on podrà contemplar cada nit magnífics capvespres. Es podria equipar amb jacuzzi i
zona de barbacoa, perfecta també per prendre el sol gairebé tot l'any.

Els exteriors de la casa disposen d'una meravella piscina climatitzada, per a poder
gaudir-ne gairebé tot l'any. A més, gaudeix d'una zona de terrassa, una zona
d'aparcament i suficient espai en la part posterior per a un ampli traster.

lucasfox.cat/go/ali31698

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina, Sostres alts,
Aparcament, Safareig, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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La casa ve equipada amb un sistema d'aire condicionat fred / calor per conductes,
sistema de ventilació contínua, sistema d'alarma i de seguretat i connexió de fibra i
televisió. La cuina i els banys es presenten completament equipats. Els tres banys
disposen de finestres i ventilació directa. Tot el sistema d'il·luminació, tant interior
com exterior, és de baix consum. Totes les portes i finestres tenen persianes
elèctriques de seguretat, perfectes si es va a destinar a segon habitatge. Segons
desitgi el comprador pot optar per adquirir la casa completament moblada.

Una vila ideal com a primera o segona residència. També resulta molt pràctica com a
inversió per a lloguer, ja que es podria aconseguir una llicència turística.

Poseu-vos en contacte per concertar una visita.
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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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	Espectacular vila de 3 dormitoris amb piscina climatitzada en venda a prop de platja Carabassí, Gran Alacant, a només 20 minuts de el centre d&#39;Alacant ia 10 de l&#39;aeroport.

