REF. ALI24971

363.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd

Nieuwbouw 5 Slaapkamer Huis / Villa met 53m² terras te koop in Alicante ciudad
Spanje » Alicante » Alicante ciudad » 03130
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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

Nieuwbouw villa te koop in Gran Alacant, vlakbij het
strand. Het zal in slechts 9 maanden worden opgeleverd,
met afwerkingen en slaapkamers naar keuze van de
koper.
Een spectaculaire villa aan zee die zowel functioneel als mooi is ontworpen. Het biedt
151 m² verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping, plus een
benedenverdieping van 77 m². De villa is erg licht dankzij de grote ramen aan de
hoofdgevels, zo ontworpen dat er een perfecte integratie is tussen de binnen- en
buitenruimtes, om de hele dag door overvloedig licht te ontvangen.
Op het perceel van 370 m² is er een tuin, parkeerplaats en een zwembad van 7 x 3 m
(afhankelijk van de keuze van de koper). De koper kan de indeling aanpassen en het
aantal slaapkamers selecteren dat het huis zal hebben. De benedenverdieping kan
worden opgedeeld in meerdere kamers en zal van binnenuit toegankelijk zijn.
Op de begane grond bevindt zich de woon-eetkamer met open keuken, die zeer licht
en ruim is, en een badkamer. Ook zou een slaapkamer kunnen worden gecreëerd
door het oppervlak van de woonkamer te verkleinen.
Als u de trap oploopt naar de eerste verdieping, zijn er twee slaapkamers met eigen
badkamers en terrassen, waarvan een met een grote kleedkamer. Voor een groter
gezin is er de mogelijkheid om de eerste verdieping op te splitsen in drie
slaapkamers en twee badkamers.
Als we afdalen naar het souterrain, vinden we een kamer van 77 m² die plaats biedt
aan maximaal drie slaapkamers, een badkamer en de wasruimte.
In de buurt vindt u een winkelcentrum, het Carabassi-strand en het natuurpark Clot
de Galvany binnen handbereik. U rijdt in 10 minuten naar de luchthaven en in 25
minuten naar het centrum van Alicante. Om al deze redenen het ideale huis om zowel
het hele jaar door te wonen als om de vakantie door te brengen.
De villa kan worden opgeleverd in 9 maanden vanaf het moment van reserveren.
Neem contact met ons op om een afspraak te maken.
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Uitzicht op de bergen, Terras, Zwembad,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Airconditioning, Dubbel glas, Inbouwkasten,
Nieuwbouw, Volledig uitgeruste keuken

REF. ALI24971

363.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd

Nieuwbouw 5 Slaapkamer Huis / Villa met 53m² terras te koop in Alicante ciudad
Spanje » Alicante » Alicante ciudad » 03130

5

3

228m²

370m²

53m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

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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