REF. ALI20780

1.350.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 3,000m² Tuin te koop in golf, Alicante
Spanje » Alicante » Alicante Golf » 03599
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740m²

4,748m²

3,000m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Tuin

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

Villa Godiba is een prachtige zakelijke kans of familiehuis
in een exclusief gebied van Alicante.
Dit is een unieke kans gezien de verschillende opties die deze accommodatie biedt.
Het is een vrijstaande villa in Provençaalse stijl met een hoofdgebouw en een dienstof gastenverblijf op een perceel van bijna 5.000 m².
Het zorgvuldige ontwerp geeft aanleiding tot grote en lichte ruimtes, zodat alle
kamers het hele jaar door kunnen worden gebruikt, waarbij wordt geprofiteerd van
het overvloedige natuurlijke licht en het uitstekende klimaat van Alicante.
Het hoofdhuis meet meer dan 700 m². Op de begane grond vinden we het grootste
deel van de kamers, zoals een prachtige lounge met een open haard die is verbonden
met de grote eetkamer en een elegante woonkamer.
De traditionele keuken in mediterrane stijl, die directe toegang heeft tot de tuinen en
het zwembad, is verbonden met een alledaags eetgedeelte met Arabische oven,
barbecue en houten paellero. Er is ook een strijkkamer, een badkamer voor de
gasten en een garderobe.
In het nachtgedeelte hebben we vier tweepersoons slaapkamers met volledige ensuite badkamers. De hoofdslaapkamer beschikt over een fantastische kleedkamer.
Buiten vinden we een glazen veranda met prachtig uitzicht op de lommerrijke tuin en
de barbecue. Hier is ook een garage van 52 m².
De semi-kelder biedt een fitnessruimte, een thuisbioscoop, een wijnkelder, een
speelkamer en een badkamer.
Een kantoor met boekenkasten bevindt zich op de bovenste verdieping.
Het tweede huis is verwijderd van het hoofdgebouw en heeft een slaapkamer, een
badkamer en een wasruimte. Het is ideaal voor gasten of onderhoudspersoneel.
Deze kenmerken maken deze woning geschikt voor evenementen of als hoofdverblijf.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te regelen.
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Tuin, Zwembad, Gym, Prive garage,
Hoge plafonds, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming, ,
Airconditioning, Barbecue, Berging,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Open haard, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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