
REF. ALI32722

989.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Cabo de las Huertas, Alicante
Espanya »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

338m²
Plànol  

405m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Meravellosa vila independent de 5 dormitoris amb vistes
al mar a la millor zona de Cap de les Hortes, Alacant

Magnífic xalet unifamiliar de 5 habitacions al prestigiós barri de Cabo de las Huertas
d'Alacant, a tan sols 5 minuts caminant de la bonica platja de sorra daurada de Platja
San Juan. L'habitatge disposa d'una superfície habitable de 338 m² distribuïts en 4
plantes amb ascensor, garatge privat, piscina i parcel·la enjardinada de 405 m².

Aquesta casa és una oportunitat única per a aquells que tenen prioritat estar a poca
distància a peu de la platja, a més d'estar molt a prop del centre de la ciutat i de tots
els serveis dels voltants. A pocs minuts podem trobar diversos supermercats,
restaurants, supermercats, escoles públiques i privades. Aquesta zona està molt ben
comunicada amb tramvia i autobusos de transport públic. El barri destaca com la
zona més cobejada d'Alacant per la seva proximitat a la famosa platja San Juan,
meravelloses vistes al mar, tot tipus de serveis i seguretat a la zona.

Pel que fa a la casa, representa una bona combinació d'estil clàssic i modern, amb
espais oberts i grans finestrals per deixar entrar el màxim de llum i gaudir de les
vistes al mar. Immoble construït l'any 2000 i reformat recentment, instal·lat un
ascensor per connectar els 4 nivells des del soterrani fins a la planta superior.

En entrar a la casa a la planta baixa trobem el saló diàfan amb sala d'estar amb TV,
menjador, cuina totalment equipada amb sortida a la terrassa i un lavabo de
cortesia.

Zona de nit situada a la segona planta, aquí trobem un ampli dormitori principal en
suite amb un preciós panell de marbre a la paret, grans finestrals amb vistes frontals
al mar i un gran bany amb jacuzzi. Al mateix nivell 2 habitacions més acollidores
cadascuna amb el seu propi bany complet amb dutxa.

En una planta superior, trobem un segon saló diàfan de 120 m2, totalment envidrat,
amb cuina integrada, menjador on gaudir d'unes precioses vistes al mar i unes
postes de sol increïbles, sens dubte serà la teva part preferida de la teva nova llar. .

La planta soterrani disposa de 2 habitacions addicionals i un bany complet, safareig i
ampli garatge.

lucasfox.cat/go/ali32722

Vistes al mar , Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Llum natural, Traster, Seguretat,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Alarma, Aire condicionat
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Si busques una casa a prop de tot, en perfectes condicions, amb grans qualitats i una
disposició còmoda on descansar amb la màxima tranquil·litat, aquesta propietat és
ideal. Si us plau, truca'ns i concerta una visita.

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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