REF. ALI34796

520.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Cabo de las
Huertas
Espanya » Alicante » Cabo de las Huertas » 03540
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Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

VENUT/UDA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 966 048 356
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DESCRIPCIÓ

Casa adossada recent reformada de 5 dormitoris en
venda en una urbanització amb piscina comunitària, al
costat del mar i Platja Sant Joan al Cap de les Hortes.
Aquesta casa adossada reformada amb immillorables qualitats es troba a la millor
zona del Cap d'Hortes, a prop del SIDI, a pocs metres del mar i de la famosa Platja de
Sant Joan, amb tots els serveis al seu abast.
La tranquil·la urbanització ofereix àmplies zones verdes, zona infantil i piscines
comunitàries, accessibles directament des de la terrassa de la casa.
Pel que fa a la casa, està reformada amb un bonic estil modern. En entrar a la planta
baixa per un assolellat porxo orientat al sud, trobem un saló espaiós amb sortida a
una terrassa amb barbacoa i cuina d'estiu. La planta es completa amb una cuina amb
una galeria/safareig i un bany de cortesia.
La primera planta acull tres dormitoris, dos amb armaris de paret i un bany complet
comú, i el dormitori principal amb bany, vestidor i una terrassa amb vistes a les zones
verdes de la urbanització.
Pujant a la segona planta, trobem dos dormitoris amb armaris de paret i un gran saló
destinat a sala d'oci.
La planta semisoterrani ofereix un ampli garatge per a quatre cotxes, així com un
armari fet a mida de grans dimensions.
L´habitatge disposa d´aire condicionat, calefacció central amb caldera de gas ciutat,
aire condicionat fred/calor, fusteria de PVC, terres ceràmics, tendals automàtics,
descalcificador d´aigua, drenatge automàtic, així com torres d´il·luminació i grans
finestrals de seguretat.
Si voleu viure a la millor zona d'Alacant, en una casa amb tot el confort d'una casa
moderna i amb la tranquil·litat que ofereix aquesta bonica urbanització, poseu-vos
en contacte amb nosaltres per concertar una visita.
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Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Parc infantil, Renovat,
S'accepten mascotes , Safareig, Sala de jocs,
Seguretat, Sistema domòtic, Traster,
Vestidor, Zona chill-out
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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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