REF. ALI36198

1.500.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a golf, Alicante
Espanya » Alicante » Alicante Golf » 03540
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

En venda preciosa vila moderna a Alicante Golf, amb cinc
dormitoris, sistema domòtic, calefacció per terra radiant,
garatge, piscina i magnífiques vistes.
Aquesta preciosa vila moderna disposa de tecnologia domòtica d´última generació,
calefacció per terra radiant a tota la casa i unes vistes extraordinàries del camp de
golf d´Alacant.
Aquesta propietat de luxe es troba en una parcel·la de 400 m² situada a la millor
ubicació d'Alacant Golf, compta amb 420 m² construïts i es divideix en 4 nivells amb
ascensor a totes les plantes. En total, trobem cinc amplis dormitoris i sis banys
moderns, cinc tipus suite.
A la planta baixa, cuina moderna i totalment equipada al costat d´una àmplia sala d
´estar i un lavabo de cortesia. Tant la cuina com el saló tenen finestrals de sostre a
terra amb accés a una terrassa de 100 m2 amb deck de fusta, des d´on es pot gaudir
de fantàstiques vistes al camp de golf i una piscina infinita.
A la primera planta, ampli dormitori amb bany tipus suite, vestidor i banyera
exempta, amb vistes excepcionals als camps verds i al paisatge del llac. Així mateix,
trobem un altre dormitori amb vestidor i bany en suite.
A la segona planta, un altre dormitori amb vestidor i bany en suite.
Finalment, al soterrani, gran sala d´estar, zona de bugaderia, dos dormitoris amb
banys en suite, sauna i garatge per a dos vehicles.
L´habitatge està equipat amb tecnologia domòtica, aspiració centralitzada,
megafonia i ascensor hidràulic. La terrassa disposa d´aigua i llum, per la qual cosa hi
ha la possibilitat d´instal·lar un jacuzzi i barbacoa.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per concertar una visita a la
potencial casa dels vostres somnis.
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lucasfox.cat/go/ali36198
Piscina, Garatge privat, Ascensor,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor,
Sistema domòtic,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Obra nova, Cuina equipada, Calefacció,
Alarma, Aire condicionat
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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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