
VENUT/UDA

REF. ALI33377

550.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 6 dormitoris amb 50m² terrassa en venda a Alicante ciudad
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03550

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

491m²
Plànol  

956m²
Dimensions del terreny  

50m²
Terrassa

+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

Meravellosa vila amb molt de caràcter en venda en una de
les millors zones residencials d'Alacant, Sant Joan
d'Alacant.

Lucas Fox presenta una de les cases més boniques de la zona, a tocar del centre de
Sant Joan d'Alacant. Es tracta d´una vila independent, en una parcel·la cantonera de
gairebé 1000 m², amb dos habitatges independents.

La primera planta o planta principal compta amb un enorme saló amb moltíssima
llum, orientació sud i amb vistes cap a la zona de piscina, amb una estupenda
terrassa assolellada. A continuació, es disposa un altre petit saló amb xemeneia que
es podria destinar a dormitori o menjador i al costat d'aquest, la meravellosa cuina
amb sortida a una terrassa. Més endavant trobem tres dormitoris dobles i dos banys.
La mateixa planta té una terrassa coberta enorme, el lloc ideal per prendre un cafè al
matí o gaudir d'una tarda amb amics.

A la planta baixa, cal destacar la gran terrassa coberta de més de 40 m², que els
propietaris de la casa han aprofitat per celebrar innombrables festes inoblidables i
menjars en família. La mateixa planta té un gran saló, cuina, dos dormitoris i un bany
completament renovat. Així mateix, trobem un despatx de 25 m² amb entrada
independent que es podria destinar a saló o dormitori del mateix habitatge. La planta
baixa es completa amb un doble garatge que acull la caldera de gasoil, perfecta per
als mesos dhivern.

La increïble zona exterior gaudeix d'una gran piscina, una zona d'arbres fruiters, un
jardí amb flors, una zona de gespa natural i una altra zona on es podria cultivar un
petit hort.

Com podem apreciar, la seva arquitectura només és un dels motius pels quals
destaca aquesta vila a la zona.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/ali33377

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Aparcament, Traster, Safareig, Llar de foc,
Exterior, Calefacció, Armaris encastats,
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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