
PREU REBAIXAT

REF. ALI34887

925.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Albufereta
Espanya »  Alicante »  Albufereta »  03015

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

574m²
Plànol  

1.392m²
Dimensions del terreny

+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

Magnífica casa moderna de 5 dormitoris amb vistes i gran
piscina en venda a la millor zona de Vistahermosa, a prop
del centre comercial Gran Via

Aquesta bonica vila moderna amb vistes a la Serra Grossa es troba a la millor zona de
Vistahermosa, a prop del centre comercial Gran Via amb tots els serveis al seu abast.
També té molt bona comunicació amb la N-332 que connecta amb qualsevol punt de
la ciutat, així com l'autopista que uneix Múrcia i València. Al costat trobareu també
escoles, escola internacional, així com diverses línies d'autobús.

La parcel·la de 1392 m² ofereix boniques zones enjardinades, una gran piscina, així
com una pèrgola i una zona de barbacoa, perfecta per passar moments inoblidables
amb amics i família. A la part del darrere hi ha un bonic jardí escalonat, on es podria
construir una casa de convidats amb les millors vistes.

Quant a la casa, es distribueix en diverses plantes, comunicades per un ascensor per
a la comoditat. A la planta principal trobem una lluminosa cuina moderna i un ampli
saló d´uns 60 m² amb sortida a una terrassa coberta lateral. Ambdues estades
ofereixen boniques vistes a la piscina i al jardí. També tenim un ampli rebedor i un
lavabo de cortesia.

Pujant les escales, trobem una entreplanta amb un dormitori ampli que ara serveix
de despatx.

Seguim pujant ia la primera planta, es disposen tres dormitoris molt amplis,
cadascun amb bany complet, vestidor i sortida a una gran terrassa panoràmica amb
belles vistes.

Per acabar, baixem a la planta semisoterrani on es troben un dormitori més amb el
seu armari encastat i el bany, així com una zona de safareig, dos trasters i una zona
d'oci ben decorada amb el bar i la zona de ball. En aquesta mateixa planta també hi
ha un ampli garatge per a quatre cotxes amb un accés molt còmode sense rampa.

L'habitatge es troba en perfecte estat, amb terres de marbre, cuina totalment
equipada, calefacció elèctrica i aire condicionat per conductes, així com diversos
armaris i cambres d'emmagatzematge.

Una casa molt còmoda per viure, tant per la ubicació, la distribució i les qualitats. No
s'esperi més i truqui'ns per aprofitar aquesta magnífica oportunitat.

lucasfox.cat/go/ali34887

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Ascensor,
Terres de marbre, Sostres alts,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
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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