REF. ALI32069

379.500 € Huis / Villa - Verkocht

Excellent 3 Slaapkamer huis / villa te koop in golf, Alicante
Spanje » Alicante » Alicante Golf » 03540
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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

Uitstekend gerenoveerd huis met 3 slaapkamers met een
garage voor 2 wagens, stadsgasverwarming, open haard
en tuin te koop in de golfbaan van Alicante.
Dit gerenoveerde herenhuis is gelegen in een zeer groene en rustige residentie naast
een golfbaan. Er zijn vier zwembaden, een speeltuin en een prachtige tuin.
Op de begane grond van de woning is er een volledig ingerichte moderne keuken,
ruime woonkamer en een badkamer. Vanuit de woonkamer is er toegang tot een
eigen tuin en verder tot de gemeenschappelijke ruimte. Er is een mogelijkheid om op
deze verdieping nog een slaapkamer te realiseren.
Op de eerste verdieping zijn er 2 slaapkamers met inbouwkasten, 1 badkamer en een
hoofdslaapkamer met en suite badkamer en een terras met prachtig uitzicht over de
gemeenschappelijke tuin.
In de onderbouw bevindt zich een ruime garage voor 2 voertuigen met diverse
inbouwkasten en een berging.
Elke kamer is voorzien van warm/koud airconditioning en centrale verwarming op
gas, de open haard zorgt voor extra warmte in de winter. De woning heeft een eigen
ingang en heeft voor en achter 2 tuinen. Het is klaar om thuis te zijn voor gezinnen
met kinderen.
Bel ons vandaag nog om een bezoek aan dit prachtige huis te regelen.
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Zwembad, Tuin, Prive garage,
Conciërge service,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Open haard,
Inbouwkasten, Chill out area, Beveiliging,
Barbecue, Airconditioning
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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.

Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje

