
VERKOCHT

REF. ALI20037

€585,000 Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in golf, Alicante
Spanje »  Alicante »  Alicante Golf »  03016

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

430m²
Woonoppervlakte  

1,628m²
Perceeloppervlakte

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

Uitstekende mediterrane villa met een prachtige ideale
tuin, ideaal om te ontspannen en te genieten van de rust
van uw huis.

We presenteren dit prachtige en ruime huis met 2 verdiepingen dat opvalt door zijn
goed onderhouden tuin, barbecue, opslagruimte van 76 m² en een prachtig zwembad.
Het totale perceel beslaat 1.628 m².

De eerste verdieping verwelkomt ons met een terras van 52 m², met de ingang via de
hoofdingang naar de lobby en een grote woonkamer van 31 m². Aan de rechterkant
leiden enkele trappen naar de eerste verdieping.

Vanuit de woonkamer hebben we toegang tot de eetkamer, die profiteert van een
prachtig dakraam dat de hele kamer verlicht met een prachtig natuurlijk licht dat
zowel de woonkamer als de keuken overstroomt.

Vervolgens vinden we een grote keuken met een kantoor. Vervolgens leidt de
overloop naar de eerste slaapkamer met tweepersoonsbed, een was- en strijkkamer,
een badkamer, een grote berging en een slaapkamer. De eerste verdieping heeft nog
een tweepersoons slaapkamer die momenteel wordt gebruikt als kantoor.

Op de bovenste verdieping en aan de linkerkant is er een slaapkamer met
tweepersoonsbed en een badkamer. Aan de rechterkant hebben we een kleine hal die
toegang geeft tot een enkele slaapkamer, en vervolgens tot een zeer grote
slaapkamer met eigen badkamer en een grote kleedkamer.

De kwaliteit van de materialen van dit huis is uitstekend, inclusief het
buitenschrijnwerk en marmeren vloeren. Het huis heeft ook inbouwkasten in alle
slaapkamers, alarmsysteem en gasnet.

De villa biedt ook een parkeerplaats voor 3 auto's en een groot gebied met eetruimte
voor barbecues.

Aarzel niet om ons te bellen voor een bezoek aan deze prachtige villa, die een
uitzonderlijke kwaliteit van leven, comfort en welzijn biedt in een volledig veilige
omgeving.

lucasfox.co.nl/go/ali20037

Terras, Tuin, Zwembad, Prive garage,
Hoge plafonds, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, ,
Barbecue, Beveiliging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Open haard, Rolstoeltoegankelijk,
Volledig uitgeruste keuken, Waterput
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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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