REF. ALI27430

630.000 € Huis / Villa - Verkocht

Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 100m² terras te koop in golf, Alicante
Spanje » Alicante » Alicante Golf » 03550
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Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
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Charmant huis te koop op een mooi en privé perceel van
1.500 m² met zwembad en fruitbomen op slechts 15
minuten lopen van het Muchavista-strand.
Dit charmante huis in rustieke stijl is gelegen in een centrale wijk van San Juan de
Alicante, in een aangename en groene wijk met veel tuinen en bloemen, op ongeveer
15 minuten lopen van het strand.
De villa staat op een perceel van 1.502 m² met een mooie tuin met fruitbomen, een
groot zwembad en een schuur voor opslag. Het heeft ook een garage met capaciteit
voor drie auto's.
Bij binnenkomst in de woning vinden we op de begane grond eerst een grote hal met
mooie wenteltrappen. Aan de linkerkant komen we in een ruime woonkamer en dan
komen we bij een grote woonkeuken met een open haard en een heel lang eiland,
ideaal om met het hele gezin te koken en te eten. In de keuken is er een deur die
aansluit op een grote veranda, ideaal om tijdens de zomermaanden in de schaduw te
eten met een mooi uitzicht op de tuin en het zwembad. De begane grond biedt ook
een slaapkamer en een complete badkamer, evenals een deur die rechtstreeks naar
de grote garage gaat.
Via de wenteltrap vinden we op de eerste verdieping eerst de ruime en lichte
hoofdslaapkamer, met een eigen badkamer en toegang tot een groot terras dat
uitnodigt om van de zon te genieten. Vanaf dit terras komt u in een aparte aanbouw,
ideaal als speelruimte of om een sauna te bouwen.
Het souterrain meet 155 m² en is opgedeeld in drie ruimtes: een grote zaal waar een
bioscoop kan worden geplaatst, een andere ruimte die momenteel in gebruik is als
werkplaats en nog een grote zaal van ruim 90 m².
Het huis is van topkwaliteit en wordt in zeer goede staat aangeboden. De badkamers
zijn onlangs gerenoveerd met door kunstenaars ontworpen glas-in-loodramen en
alle slaapkamers zijn voorzien van airconditioning. Evenzo is de woning uitgerust met
een boiler in elke kamer en een open haard in de keuken om op te warmen tijdens de
wintermaanden.
De buitenkant biedt veel ruimte, met meerdere terrassen en een tuin die veel privacy
biedt dankzij het grote aantal hoge bomen eromheen.
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Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Verwarmd zwembad , Zwembad,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Open haard, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen
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Als u op zoek bent naar een woning met ruimte, groen, privacy en diensten in de
buurt, mis deze kans dan niet en neem contact met ons op voor een afspraak.

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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