
VENUT/UDA

REF. ALI32069

379.500 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a golf, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

250m²
Plànol

+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

Excel·lent casa reformada de 3 habitacions amb garatge
per a 2 cotxes, calefacció de gas ciutat, llar de foc i jardí
en venda al camp de golf d'Alacant.

Aquesta casa adossada reformada es troba en una residència molt verda i tranquil·la
al costat d'un camp de golf. Hi ha quatre piscines, un parc infantil i un bonic jardí.

A la planta baixa de la casa hi ha una cuina moderna totalment equipada, un ampli
saló menjador i un bany. Hi ha accés des de la sala d'estar a un jardí privat i més a la
zona comunitària. Hi ha la possibilitat de tenir un dormitori més en aquesta planta.

A la primera planta hi ha 2 dormitoris amb armaris encastats, 1 bany i un dormitori
principal amb bany en suite i una terrassa amb meravelloses vistes al jardí
comunitari.

Al soterrani hi ha un ampli garatge per a 2 vehicles amb diversos armaris encastats i
un traster.

Totes les habitacions estan equipades amb aire condicionat fred/calor i calefacció
central de gas, la llar de foc garanteix una calor extra durant l'hivern. La casa té
entrada pròpia i té 2 jardins al davant i al darrere. Està preparat per ser la llar de
famílies amb nens.

Si us plau, truqueu-nos avui per organitzar una visita a aquesta meravellosa casa.

lucasfox.cat/go/ali32069

Piscina, Jardí, Servei de consergeria ,
Garatge privat, Terrassa comunitària,
Zona chill-out, Seguretat, Llar de foc,
Cuina equipada, 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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	Excel·lent casa reformada de 3 habitacions amb garatge per a 2 cotxes, calefacció de gas ciutat, llar de foc i jardí en venda al camp de golf d'Alacant.

