
VENUT/UDA

REF. ALI32730

1.150.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a golf, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

470m²
Plànol  

1.701m²
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
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Vila unifamiliar de 500 m² sobre una parcel·la de 1700 m²
en venda a prop de l´Escola Europea a la zona d´Alacant
Golf.

Lucas Fox presenta un meravellós habitatge en una ubicació perfecta, en plena zona
d'Alacant Golf, ubicada a 300 metres de l'Escola Europea ia 400 metres de l'estació de
tramvia. La vila, ideal per a una família, consta de 500 m2 sobre una parcel·la de 1700
m2 i es distribueix en dues plantes.

L'habitatge amb àmplies estances destaca pel sistema d'escalfament per terra
radiant, amb panells solars, a més de pel seu gran garatge.

La planta principal es divideix entre un gran saló-menjador, un saló secundari per a
televisió, un despatx, la gran cuina amb rebost i bugaderia, un porxo cobert amb
sortida des de la cuina i el saló, un dormitori i un bany complet.

Pujant les escales, a la primera planta, es disposa el dormitori principal amb bany
privat, vestidor i terrassa, tres dormitoris secundaris i un bany complet; tots ells en
un distributor amb moltíssima llum natural.

A la coberta trobem els deu panells solars que escalfen l'aigua que s'utilitza per
escalfar la casa i per a l'aigua corrent.

Baixant a la planta semisoterrani, tenim el gran garatge, la zona demmagatzematge i
la zona de la caldera, dipòsit daigua, descalcificadora i automatització del sistema de
calefacció. A més, laigua de la piscina també es pot escalfar. Una meravella per als
mesos de primavera i tardor.

El jardí està dividit en diverses zones diferents: zona de la piscina i gandules, zona de
barbacoa amb cuina exterior i lavabo, zona d´enjardinada amb plantes, flors i arbres
fruiters. Tot això amb un fàcil manteniment.

Poseu-vos en contacte per concertar una visita a aquesta gran vila amb molt d'espai
exterior.

lucasfox.cat/go/ali32730

Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Terres de marbre,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Safareig, Plafons solars,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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