
REF. ALI40033

1.895.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova en venda a playa, Alicante
Espanya »  Alicante »  Playa Muchavista »  03550

350m²
Plànol  

1.000m²
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

Villa de disseny amb 4 habitacions i moltíssim espai a
zona de dia a prop de Platja Muchavista. 350 m2
construïts a una parcel·la de 1000 m2. Un encant en una
zona meravellosa, a prop del mar!

Una propietat fantàstica, a prop del mar, en una zona molt ben comunicada amb l
´autovia i el centre d´Alacant - per viure tranquil, en pau, en una vila nova, de disseny,
amb moltíssima atenció a tots els detalls!

Tenim l'alegria de presentar aquesta propietat única, desenrotllada en una parcel·la
de 1000 m2 - una vila independent de 2 plantes, amb 4 habitacions, moltíssim espai
interior i exterior i qualitats d'alta gamma.

La promotora ha apostat per acabats premium, sistema d'aerotèrmia per a l'aigua
calenta, sistema de climatització, calefacció per terra radiant, fusteria d'exterior amb
càmera de gas i trencament de poetnt tèrmic etc.

Els banys i la cuina vénen completament moblats, la casa només necessitant mobles
per entrar a viure!

La vila, classe energètica A, serà lliurada l'estiu del 2023 sent llesta per deixar a
gaudir del seu encant als seus nous propietaris el mes de juliol!

Estàs pensant en donar-te a tu ia la teva família un caprici aquest estiu? Pensa en
aquesta propietat i programarem una visita! És una vila realment increïble i serà una
pena deixar-la escapar

lucasfox.cat/go/ali40033

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Traster, Sala de jocs, S'accepten mascotes ,
Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

REF. ALI40033

1.895.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova en venda a playa, Alicante
Espanya »  Alicante »  Playa Muchavista »  03550

350m²
Plànol  

1.000m²
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.cat/go/ali40033
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


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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