
REF. ALI39086

285.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a gran, Alicante
Espanya »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

95m²
Plànol

+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

Casa d´obra nova amb 3 dormitoris en venda en una
urbanització tancada amb piscina i zones comunes, a
prop del mar i el centre comercial a Gran Alacant, Alacant.

Lucas Fox presenta aquesta casa adossada a Gran Alacant, en un residencial de cases
apariades situat a escassos minuts del centre comercial, amb tot tipus de serveis
com supermercats, botigues, bars i restaurants ia prop a la platja també.

Aquest habitatge es distribueix en tres plantes i compta amb tres dormitoris, encara
que se'n podrien configurar dos, i tres banys. A més, ofereix terrassa i jardí, dues
places daparcament i hi ha diverses opcions segons la seva orientació.

Entre les seves qualitats, disposa de cuina moblada, amb encimera vitroceràmica d
´inducció, forn, campana d´extracció i escalfador per aerotèrmia, dos aparells d´aire
condicionat de marca LG o similar. Així mateix, per a més confort compta amb
finestres d'alumini lacat amb vidre de seguretat i càmeres d'aire, finestres oscil·lo
batents als dormitoris i porta d'entrada cuirassada amb pany de seguretat.

A més, la casa vindrà amb la preinstal·lació per muntar panells solars, endoll per a la
càrrega d'un cotxe elèctric i qualificació energètica A.
L'habitatge es troba en un residencial d'obra nova que inclou zones comunes com ara
piscina, zona de barbacoa i zona de jocs infantils, entre d'altres. Tot plegat, en un
entorn molt tranquil i a prop de tot.

Si està buscant un segon habitatge per passar les vacances al costat del mar,
truqui'ns com més aviat millor i per concertar una visita. La data de lliurament
s'estima per al juny del 2023.

lucasfox.cat/go/ali39086

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Aparcament, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
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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