
VENUT/UDA

REF. ALI33386

365.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 4 dormitoris amb 53m² de jardí en venda a golf, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

139m²
Plànol  

33m²
Terrassa  

53m²
Jardí

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Fantàstic pis baix amb jardí privat de 53 m², amb una gran
terrassa de 32 m², piscina comunitària, parc infantil i 4
dormitoris a Alicante Golf.

Aquest habitatge tan especial es troba al cor d'Alacant Golf, al costat del barri de
Platja de Sant Joan. És una zona residencial molt tranquil·la i amb tots els serveis a
mà. A més, està molt ben comunicada tant per transport públic, amb parades d
´autobús i tramvia properes, com per carretera, a 15 minuts d´Alacant ia uns 6 minuts
de les platges de Sant Joan, Albufereta i Almadraba.

Es tracta d'un residencial construït al costat del camp de golf, en blocs de tres
altures, amb façana en maó vist i envoltat de jardins i pel mateix camp de golf.

L'accés a l'habitatge es pot fer tant pel garatge subterrani, utilitzant l'ascensor
comunitari com per l'entrada principal, recorrent la piscina i els jardins.

Un ampli rebedor exterior, ideal per deixar bicicletes, carrets o patinets, ens dóna
accés a la vivenda. La cuina està només entrar a la dreta i disposa d'espai per a una
taula i cadires, a més d'una galeria per col·locar l'Split d'aire condicionat, rentadora,
assecadora i estris de neteja. Tot seguit, trobem el gran saló-menjador amb sortida a
la terrassa ia l´enorme jardí d´ús privat.

El passadís central ens porta a la zona de nit amb quatre dormitoris: dos a l'esquerra
del costat de la porta d'accés i dos a la dreta. Aquestes darreres se situen del costat
del jardí, terrassa i piscina. S'inclou en dormitori principal amb bany privat i totes
dues amb sortida directa a la terrassa. Al passadís també hi trobem l'altre bany
complet de la vivenda.

Tota la casa disposa de sistema d'aire condicionat centralitzat, amb bomba de fred i
calor de 7.000 frigories, terra laminat en fusta i original de marbre totalment nou.

La gran terrassa de 32 m², sumada al jardí privat de 53 m², i sortida frontal a la
piscina, fan que aquest habitatge sigui ideal per gaudir en família o amb amics del
bon clima d'Alacant.

lucasfox.cat/go/ali33386

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Terres de marbre,
Paviments hidràulics, Parquet,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Zona chill-out, Traster, Seguretat,
Saló gourmet, Saló de bellesa , Safareig,
Parc infantil, Exterior, Cuina equipada,
Armaris encastats, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
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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	Fantàstic pis baix amb jardí privat de 53 m², amb una gran terrassa de 32 m², piscina comunitària, parc infantil i 4 dormitoris a Alicante Golf.

