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649.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a playa, Alicante
Espanya »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

417m²
Plànol

+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

Vila aparellada d´alt estàndard amb àmplies estances,
molta llum i vistes clares en venda a pocs metres del mar
i platja de Muchavista ia prop del Liceu Francès a Alacant.

Lucas Fox presenta aquesta casa amb acabats d'alt standing, en una zona tranquil·la
al costat de Villa Marco i el Liceu Francès ia 6 minuts a peu de la platja de
Muchavista.

L'habitatge, amb accés directe des del carrer o des de la urbanització, compta amb
una parcel·la de gairebé 300 m², que ofereix molta tranquil·litat i intimitat, així com
zones de descans dissenyades per al màxim gaudi a l'aire lliure. Té dues zones de
jardins, un disseny a l'entrada de la casa i un altre amb arbres ornamentals i fruiters.

La casa es distribueix en quatre plantes, connectades per una escala de vidre. En
entrar, ens sorprèn un ampli saló-menjador diàfan i amb gran estil, així com una
pràctica i moderna cuina oberta amb office i accés directe al jardí i al menjador d
´estiu. La planta compta també amb un lavabo de cortesia i un safareig independent.

A la primera planta, trobem dos dormitoris molt amplis amb banys privats, armaris
de paret i vestidor independent. El bany del dormitori principal compta amb zones
separades i una dutxa espectacular de disseny.

La planta superior està reservada per a un altre gran dormitori independent, amb
bany privat i accés a dues terrasses. Des del solàrium superior s'ofereixen grans
vistes a Alacant i les muntanyes que la circumden.

La planta semisoterrani està habilitada com una gran zona multiusos. Amb més de 70
m², es dedica actualment a zona de gimnàs, despatx i zona de televisió amb cinema a
casa. La llum exterior s'endinsa a l'interior a través d'un jardí anglès preciós amb
bambús. També s'ofereix a aquesta planta un altre lavabo de cortesia.

Les instal·lacions i acabats són de primera qualitat: banys, cuina, electrodomèstics
inclosos, terra porcelànic, mobles a mida de cuina, saló i dormitoris. Aquest
impressionant apariat compta així mateix amb sistema d'alarma interior i exterior,
calefacció central per radiadors a totes les estances, aire condicionat fred-calor per
conductes Air zone, persianes elèctriques, descalcificador i osmosi. A més, disposa d
´aparcament privat interior amb espai per a dos vehicles, així com amb traster.

lucasfox.cat/go/ali34163

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Aparcament, Vistes, Traster,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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La urbanització, que només té 10 vivendes, resulta molt tranquil·la i acollidora i
disposa d'una àmplia piscina exterior i zones verdes.

Poseu-vos en contacte per concertar 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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	Vila aparellada d´alt estàndard amb àmplies estances, molta llum i vistes clares en venda a pocs metres del mar i platja de Muchavista ia prop del Liceu Francès a Alacant.

