REF. ALI20061

€750,000 Perceel - Te koop

5 Slaapkamer Huis / Villa met 800m² Tuin te koop in Playa San Juan, Alicante
Spanje » Alicante » Playa de San Juan » 03550
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Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
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OMSCHRIJVING

Prachtige vrijstaande villa met een tennisbaan,
kunstmatig meer, zwembad en vrij uitzicht in San Juan
Pueblo.
Unieke vrijstaande villa op een perceel van meer dan 2.000 m², gebouwd door een
bekende architect. Het pand is ontworpen om te profiteren van het licht, met dikke
muren om het te beschermen tegen de kou en hitte en massief hout en messing
armaturen.
Het huis heeft 5 halve verdiepingen. Alle kamers liggen op het oosten en het zuiden,
het heeft grote kamers die ideaal zijn voor games en familiediners, en er zijn ook
kantoren, opslagruimtes en een kantoor met onafhankelijke toegang tot de villa.
Bovendien profiteert het pand van 50 m² buitenruimte, met een barbecueplek en
kleedkamers. De tuin heeft een zwembad, een eigen tennisbaan, fruit- en sierbomen
en automatische irrigatie.
Bij het betreden van het pand is er een prachtige visvijver (momenteel niet in
gebruik) en een tuin met fruitbomen. Op de begane grond is er toegang tot een
kantoor met grote ramen, een ideale werkruimte. Aan de andere kant is er een terras
en de hoofdingang van het huis, met een prachtige woonkamer met open haard,
ideaal om tijd door te brengen met het gezin. Aan de linkerkant leidt een gang naar
de onafhankelijke keuken met eethoek, de overdekte garage, een berging en een
badkamer.
Aan de linkerkant leidt een trap naar de eerste verdieping, die bestaat uit twee
slaapkamers, een complete badkamer en een zeer grote kast om te profiteren van de
gangruimte. We gaan nog een paar treden omhoog en komen uit op de tuin en het
zwembad, en ook op het tweede niveau met twee andere slaapkamers en een
badkamer. De grote slaapkamer heeft toegang tot een zonneterras met prachtig
uitzicht op de bergen.
Aan de rechterkant, enkele treden naar beneden, bereiken we het kantoor en, verder
naar beneden, vinden we een grote kelder met ruimte voor feesten, games, home
cinema etc.
Het huis beschikt over alle comfort: centrale verwarming, open haard, kleedkamers
en afwerkingen van uitstekende kwaliteit.
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Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Tennisbaan, Klassieke bouwstijl,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, , ,
Balkon, Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Open haard,
Speelplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Waterput
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Een ander soort familiehuis.

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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