REF. ALI21733

€730,000 Landhuis - Te koop

6 Slaapkamer Landhuis te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje » Alicante » Alicante ciudad » 03680

6
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359m²

32,000m²

Slaapkamers
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Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

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

Charmant en rustig landhuis ondergedompeld in 8
hectare grote olijfbomen en tropische planten, met
zwembad en vrij uitzicht op de bergen.
Dit typische en gezellige landhuis met 6 slaapkamers ligt midden in een beschermd
natuurpark, omringd door de rust en stilte van de natuur. Het heeft echter snelle
toegang tot alle diensten aangeboden door de prachtige dorpen Aspe en Crevillente,
op slechts 11 minuten van de eerste en 15 minuten van de tweede.

lucasfox.co.nl/go/ali21733

Als we de hoofdweg achter ons laten, vinden we een bochtige weg waar de tijd lijkt te
hebben stilgestaan: we passeren tientallen weelderige palmbomen van de
kwekerijen van Elche en laten de elegante paarden in de manege El Desierto buiten
beschouwing en staan dan meteen voor van de grote ijzeren poort die toegang geeft
tot landgoed.

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Paardrij faciliteiten,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Barbecue, Berging,
Diervriendelijk, Open haard, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

Een lang pad omringd door olijfboomgaarden brengt ons naar de boerderij. Gladde
bergen lijken een kroon te vormen die op het dak van het pastelgele huis rust, zoals
de koningin van dit kleine stukje paradijs.
Aan de rechterkant biedt het een grote parkeerplaats voor meerdere auto's en aan de
linkerkant, via een ruime veranda met banken ontworpen voor totale ontspanning, is
de ingang van het hoofdgebouw.
De hal geeft toegang tot de woonkamer en de vier slaapkamers, een met een eigen
badkamer en de andere drie delen de grote badkamer.
Aan de linkerkant zien we de formele eetkamer met de wenteltrap die naar de vijfde
tweepersoonsslaapkamer leidt, ideaal voor oudere kinderen of voor koppels op zoek
naar meer privacy.
Een boog leidt ons naar de eerste uitgeruste keuken en, op weg naar het
buitengebied, zien we de tweede keuken met een grote open haard, de bijkeuken, de
woonkamer, een eetkamer en een tweede eetkamer, die zeer ruim is, tegenover
buitenshuis. Dit omvat een terras met twee verschillende gebieden, met uitzicht op
de tuinen met tropische planten en het spectaculaire zwembad met waterval en
veelkleurige lichten.
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De tuin ziet eruit als een schilderij met de meest pittoreske planten, bloemen,
waterpartijen en een visvijver. Alles is ontworpen om de zintuigen te verlevendigen,
de geesten te kalmeren en de ziel te versterken.
Aan het einde van de prachtige reis door de verschillende soorten tropische planten,
vinden we een derde keuken, die van het zwembad, die volledig is uitgerust met een
vaatwasser, 2 koelkasten, gasfornuis en een barbecue in open haardstijl.
Aan de linkerkant van de tuin, een beetje naar beneden, vinden we een volledig
onafhankelijk huis, met de zesde slaapkamer, tv-kamer, badkamer met douche, een
volledig uitgeruste keuken, terras met barbecue en uitzicht op de olijfgaarden.
Deze woning wordt exclusief verkocht door Lucas Fox.
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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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