REF. ALI32400

930.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a San Juan
Espanya » Alicante » San Juan Alicante » 03690
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es
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Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Magnifica i àmplia casa de 5 dormitoris amb casa de
convidats, piscina gran i zona de barbacoa en venda a
Sant Vicent del Raspeig
Aquest meravellós i ampli xalet independent es troba al cor del barri de Sol i Llum a
Sant Vicent del Raspeig, a la millor zona prop de la zona comercial ia tan sols 10
minuts caminant del centre de la ciutat. És una ubicació ideal per qui vol tenir
tranquil·litat, intimitat i poder anar caminant a tot arreu.
La propietat està composta de dues cases i una piscina molt gran de 12x6m asseguts
en una parcel·la de més de 1200m2. Entrant a la casa principal per un porxo ample
que envolta tota la part davantera de la casa, trobem la planta baixa que es divideix
en un ampli saló, una cuina menjador amb sortida al porxo, una habitació simple, i al
final del passadís l'habitació principal amb un bany gran en suite. També tenim una
cambra de safareig que surt a una zona de botiguer molt assolellada, molt pràctica
per assecar la roba. Pujant les escales, trobem 2 habitacions més, cadascuna amb la
seva pròpia terrassa, bany en suite i armaris encastats. També hi ha una altra
habitació més petita que pot servir de vestidor. La planta soterrani es divideix en un
garatge enorme on hi poden aparcar 5 cotxes, una zona de traster i una zona diàfana
que es pot aprofitar per fer una sala de cinema o un gimnàs. També és important
notar que la casa va ser construïda recentment el 2007 amb materials de primera
qualitat i disposa de terra de marbre, aire condicionat per conductes i cuina
totalment equipada.
Després en sortir de la casa principal trobem un jardí molt agradable amb pins,
olivers, així com una zona d'hort amb diversos arbres fruiters. Al costat de la
barbacoa tenim una pèrgola de fusta, molt bonica i còmoda per gaudir d´estar fora al
´ombra. A l'hivern, es pot aprofitar de la casa secundària d'uns 100m2 amb la seva
pròpia cuina, el seu bany, el saló/menjador i la xemeneia/barbacoa, ideal per fer
reunions amb els amics i familiars. Per acabar, al costat d´aquesta zona de barbacoa
tenim una piscina molt gran de 12x6 metres amb la seva pròpia dutxa i una zona per
descansar a l´ombra.
Si voleu una propietat gran a prop de tots els serveis, perfectament aprofitada per
organitzar reunions i oferint espais privats a cadascun dels seus ocupants, no
s'esperaré més i truqui'ns per concertar una visita!
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lucasfox.cat/go/ali32400
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Sostres alts, Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
S'accepten mascotes , Safareig, Traster,
Zona chill-out
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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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