REF. ALI36721

1.900.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a gran, Alicante
Espanya » Alicante » Gran Alacant » 03130

4

3

351m²

938m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

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

Vila sostenible sobre una parcel·la de gairebé 1000 m², en
venda a primera línia a Santa Pola del Este, amb una de
les millors vistes de la província, al mar ia l'illa de
Tabarca.
Aquesta vila se situa a una de les zones més coquetes d'Alacant, que ens recorda de
costa del sud de França i els seus carrers al costat del mar, amb palmeres,
buguenvíl·lies i milers de flors multicolors. Es tracta de Santa Pola de l'Est, a primera
línia del mar, al costat del passeig marítim de vianants i les seves encantadores
cales.
A l´exterior, s´ofereix una zona per estacionar el vehicle. Entrem a la casa i ens
trobem amb el saló, amb impressionants vistes al mar ia l'illa de Tabarca, que sembla
estar molt a prop. A més, els dormitoris i l'enorme terrassa davantera també
ofereixen unes impressionants vistes.
D'altra banda, l'habitatge gaudeix de gran privadesa, especialment a la terrassa, al
jardí oa la zona de la piscina, un oasi per a una família discreta que requereix la seva
intimitat.
Aquest habitatge independent s'assenta sobre una parcel·la de 938 m² amb façana al
mar. Compte amb una superfície construïda de 351 m², distribuïda en planta baixa i
planta semisoterrani. La vila podria renovar-se o, també, enderrocar-se per deixar
lloc a una vila moderna de dues plantes més semisoterrani, una vila dissenyada i
construïda segons les necessitats del nou propietari.
A la proximitat trobem terrasses, restaurants amb gastronomia internacional, parc
infantil, zones per passejar, supermercat i molt més. Tot per viure amb encant o
gaudir de llargues vacances per desconnectar i recarregar piles. Una vila perfecta per
a una família, que ofereix molta tranquil·litat i excel·lents vistes.
Poseu-vos en contacte per a més informació.
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+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.cat
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lucasfox.cat/go/ali36721
Vistes al mar , Piscina, Aparcament,
Llar de foc, A renovar
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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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