REF. ALI20178

€890,000 Huis / Villa - Te koop

6 Slaapkamer Huis / Villa met 1,500m² Tuin te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje » Alicante » Alicante ciudad » 03015
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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

Geniet van prachtige zonsopgangen tussen de zee en de
bergen terwijl u geniet van het ontbijt op het prachtige
terras van deze villa.
Deze villa zal u verrassen met elke stap die u zet. Bij binnenkomst worden we
verwelkomd door een lommerrijk park van 1.300 m² met buitenparkeerplaats,
olijfbomen, palmbomen en fruitbomen, een verfijnd verwarmd zwembad met chillout en trappen die naar de hoofdingang leiden.
Voordat we het huis betreden, vinden we een overdekt terras met luifels die u
uitnodigt om te genieten van lichte maaltijden, ontbijt en diners dankzij het
zuidoostenaspect en een prachtig uitzicht op de Sierra Grossa en de stad. Het
achterste gedeelte profiteert van nog een soortgelijk terras ideaal voor de winter, het
westelijke aspect maakt het erg warm en gezellig.
De ingang van de villa heeft drie deuren. Aan de rechterkant komen we in de
woonkamer met een open haard en directe toegang tot de terrassen. Een tweede
deur maakt plaats voor de eetkamer voor evenementen met een prachtige massief
houten tafel en bijpassende stoelen, allemaal aan de buitenzijde met veel natuurlijk
licht. De voordeur leidt naar de keuken die ruim is en profiteert van een slaapkamer
met eigen badkamer en kasten voor het opbergen van beddengoed enz. De deur aan
de rechterkant leidt naar een zeer grote kamer die momenteel wordt gebruikt als een
kantoor en een tweede woonkamer.
Een zeer korte gang leidt naar het nachtgedeelte met twee
tweepersoonsslaapkamers met een eigen badkamer met een douche. De
hoofdslaapkamer heeft een eigen badkamer en nog twee slaapkamers met een
complete badkamer ertussen. Alle slaapkamers liggen aan de buitenzijde, kijken uit
op het park of de terrassen en hebben inbouwkasten en elektrische radiatoren.
Het huis heeft geen airconditioning of ventilatoren omdat de muren dik zijn
waardoor zowel geluids- als warmte-isolatie mogelijk is.
Het huis is in uitstekende staat, maar kan indien nodig worden bijgewerkt zonder
grote renovatie. Gezien de hoogte van het perceel geniet het huis van privacy en het
beste uitzicht over Vistahermosa. Het stedelijke perceel kan worden verdeeld als u
een deel van het land wilt verkopen.
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Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Verwarmd zwembad , Zwembad,
Prive garage, Klassieke bouwstijl,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , , Berging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dienstingang, Diervriendelijk, Exterior,
Inbouwkasten, Open haard, Speelplaats,
Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Waterput,
Zonnepanelen
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Het heeft ook overdekte garages voor 3 auto's, een machinekamer voor
waterzuivering, zwembad, druppelirrigatie, een zonnepaneel en alle voorzieningen.

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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