
VENUT/UDA

REF. ALI33608

590.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Cabo de las Huertas
Espanya »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03016

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

209m²
Plànol

+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

Àtic de luxe al costat del mar, amb espectaculars vistes de
360 º, una gran terrassa, jacuzzi, sauna i barbacoa en
venda a Cabo de las Huertas, Alacant.

Espectacular àtic de disseny amb vista sobre el mar i les muntanyes d'Alacant.

Es troba en una urbanització àmplia i tranquil·la al barri de l´Albufereta, que ofereix
piscina, parc, pistes esportives, aparcament... La ubicació d´aquest àtic és
immillorable ja que està a un pas de la platja, a 5 minuts d´Alacant i té molt bona
connexió per sortir a la carretera general.

Es tracta d´un àtic de 209 m², entre els quals s´inclouen una àmplia terrassa de 60 m²
i una júnior suite de 40 m², és a dir, un increïble dormitori amb bany obert, un gran
vestidor i vistes panoràmiques a la muntanya. A més, compta amb un bonic saló i una
cuina amb illa central. Finalment, s´ofereix una gran terrassa on gaudir d´una
barbacoa veient el capvespre i un jacuzzi des d´on contemplar les estrelles, tant al
´estiu com al´hivern, ja que es pot tancar totalment.

Està completament reformat amb les millors qualitats i disposa de grans espais
oberts. El seu disseny és modern i acollidor. La seva gran cuina disposa dels millors
electrodomèstics. Tota la casa gaudeix de molta llum natural, gràcies als seus grans
finestrals, tant al bany com al lavabo, també gaudeixen de llum natural, gràcies a les
claraboies instal·lades. La suite júnior té sortida directa a la sauna ia l'spa per a 6
persones, que es troben a la terrassa.

A la terrassa també disposem d´una àrea amb barbacoa d´obra i amb vistes directes
al capvespre, des de la qual també podem accedir al gran saló menjador.

És la casa ideal per gaudir del mar, la tranquil·litat i les espectaculars vistes que
ofereix Alacant, sense renunciar a la comoditat de tenir-ho tot a un pas.

lucasfox.cat/go/ali33608

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Spa,
Pista de tennis, Jacuzzi, Garatge privat,
Ascensor, Pista de pàdel, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
Seguretat, Saló gourmet, Saló de bellesa ,
Sala de jocs, S'accepten mascotes , Renovat,
Pou, Parc infantil, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Balcó, 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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	Àtic de luxe al costat del mar, amb espectaculars vistes de 360 º, una gran terrassa, jacuzzi, sauna i barbacoa en venda a Cabo de las Huertas, Alacant.

