
VENUT/UDA

REF. ALI34564

665.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 255m² de jardí en venda a playa
Espanya »  Alicante »  Playa Muchavista »  03550

4
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4
Cambres de bany  

280m²
Plànol  

300m²
Dimensions del terreny  

255m²
Jardí
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DESCRIPCIÓ

Magnifica i assolellada vila seminova de 4 dormitoris amb
piscina, solàrium i un ampli soterrani lluminós en venda a
La Font, Sant Joan d'Alacant

Vila seminova del 2020 amb un disseny modern a la zona de La Font a Sant Joan,
Alacant, a poca distància de la platja ia prop de tots els serveis i del Liceu Francès.
Lhabitatge es distribueix en quatre plantes.

La planta semisoterrani compta amb un garatge per a dos cotxes, un espaiós saló o
sala d´entreteniment que es pot destinar a zona d´oci, sala de jocs, cinema privat o
gimnàs, més dos dormitoris amb banys i vestidors.

Des de la planta principal, accedim a un saló obert amb accés directe al porxo ia la
piscina. Aquí també trobem la cuina oberta completament moblada, una zona de
bugaderia i un bany de cortesia. La terrassa és molt espaiosa i compta amb una zona
per posar una taula i una altra per instal·lar les hamaques i prendre el sol.

En pujar les escales, arribem a la primera planta on trobem dos dormitoris dobles,
cadascun amb bany propi i zona d´armaris. Un dels dormitoris inclou també un altell
de 7 m² que podria utilitzar-se com a zona de despatx o de lectura.

La segona planta s'ha dedicat exclusivament a la terrassa amb solàrium: una zona
amb vistes molt boniques a la muntanya i al mar. Aquí també hi ha les màquines
d'aire condicionat i els panells solars per escalfar l'aigua.

L´habitatge gaudeix d´un dels dissenys més bonics de la zona i de moltíssima llum. A
més, compta amb un sistema de domòtica, finestres amb doble vidre de molt bona
qualitat i fusteria d'alumini termotractat. Així mateix, la vila disposa de sistema d'aire
condicionat, armaris de paret, fusteria d'interior de gran qualitat i cuina
completament equipada. També hi ha aigua calenta sanitària per plaques solars i
calefacció per gas ciutat. La vila està a punt per entrar a viure i equipada amb les
millors qualitats.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/ali34564

Terrassa, Piscina, Garatge privat,
Sostres alts, Edifici modernista,
Aparcament, Vistes, Vestidor,
Sistema domòtic, Plafons solars,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció, 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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