
VERKOCHT

REF. ALI18902

560.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer Huis / Villa met 300m² Tuin te koop in Playa San Juan, Alicante
Spanje »  Alicante »  Playa de San Juan »  03550

6
Slaapkamers  

3
Badkamers  

363m²
Plattegrond  

1.000m²
Perceeloppervlakte  

60m²
Terras  

300m²
Tuin

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig eco-vriendelijk familiehuis te koop in La Font
met uitzicht op de zee en de heuvels. Slim ontworpen om
te profiteren van zonlicht en met mobiele panelen voor
een veelzijdige lay-out.

Deze fantastische villa ligt op een geweldige locatie in de prestigieuze woonwijk La
Font, op slechts een steenworp afstand van het strand van Muchavista en het
centrum van Alicante.

Met een interieur ontworpen door de bekende Toto Baeza, biedt dit unieke
familiehuis elegantie, veel licht, ruime en veelzijdige kamers, een prachtig uitzicht en
veel privacy.

Het huis onderscheidt zich door zijn tramex gevel die in de zomer wordt bedekt door
een Japanse klimplant die licht doorlaat en tegelijkertijd een beveiligingsfunctie is.

Eenmaal binnen vinden we een grote muur aan de westkant zonder ramen, wat
betekent dat het hele huis is gericht op het oosten en het zuiden, ten volle
profiterend van het natuurlijke licht en de Levante bries die het huis koel houdt.

De ruimtes op de begane grond zijn zeer veelzijdig dankzij de mobiele panelen die
verschillende indelingsopties bieden. De keuken kan worden aangesloten op de
woonkamer of volledig onafhankelijk zijn, het heeft een groot eiland omgeven door
laden, de muren verbergen de apparaten en verschillende meubels, de kasten en een
pantry. Vanuit de keuken hebben we toegang tot een oorspronkelijk halfoverdekt
terras en stappen uit naar een grote tuin met een zwembad van 12 meter, een
teakhouten esplanade met een comfortabele bank om te zonnebaden en beneden
hebben we een groen gebied met kunstgras. Een complete badkamer en een
polyvalente ruimte completeren de hoofdverdieping van het huis.

Op de bovenste verdieping vinden we de grote slaapkamer met uitzicht op het
zwembad, een kleedkamer en een ensuite badkamer, 3 enkele slaapkamers met een
kleedkamer, een bureau en toegang tot een balkon, een leeshoek of een zithoek en
een terras aan de ten noorden vanwaar u kunt genieten van het uitzicht op de bergen
en het spoor van de droge rivierbedding. De benedenverdieping is 100 meter groot
en heeft parkeerplaatsen voor maximaal 4 auto's, een berging en 2
tweepersoonskamers. Kortom, een ongelooflijk bevoorrechte gezinswoning met
unieke ontwerpkenmerken en op een uitstekende locatie.

lucasfox.co.nl/go/ali18902

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Speelplaats, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Chill out area, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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Neem vandaag nog contact met ons op om een bezichtiging te regelen.

Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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	Prachtig eco-vriendelijk familiehuis te koop in La Font met uitzicht op de zee en de heuvels. Slim ontworpen om te profiteren van zonlicht en met mobiele panelen voor een veelzijdige lay-out.

