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DESCRIPCIÓ

Vila familiar de 4 dormitoris en excel · lent ubicació al
costat de la platja, a poca distància a peu de tots els
serveis i alguns dels restaurants més populars de la
costa. Ideal com a primera o segona residència.

Aquesta moderna habitatge recentment acabada es troba molt a prop de la platja ia
uns minuts de tots els serveis que ofereix Sant Pere d'Alcántara. Situada en un carrer
tranquil, destaca per la gran quantitat d'elements únics que ofereix.

A l'creuar la gran porta principal, la planta baixa ens rep amb una àmplia cuina de
planta oberta i un saló que comunica amb el jardí, l'assolellada terrassa i la piscina
climatitzada.

Pujant les escales, arribem a la primera planta. Aquí tenim un ampli dormitori
principal amb bany i lavabo independent, a més de dos dormitoris addicionals que
comparteixen un bany. Les escales exteriors permeten accedir a la gran terrassa del
terrat, la qual ofereix molt espai per gaudir de l'aire lliure i les vistes panoràmiques.

El soterrani disposa d'un dormitori amb bany i un safareig, tot i que el dormitori
podria usar-se com a sala multiusos. Aquesta part de l'habitatge es beneficia de
molta llum a través d'unes finestres inferiors ben distribuïdes.

L'habitatge té 194 m² de superfície útil, així com 165 m² de terrasses. Així mateix,
ofereix dos aparcaments amb sostre.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar més informació.

lucasfox.cat/go/mrb30478
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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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