REF. ALI33532

990.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 40m² terras te koop in Albufereta, Alicante
Spanje » Alicante » Albufereta » 03016
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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

Hoogwaardige villa met 4 slaapkamers, klaar om in te
trekken. Een luxe woning in een rustige omgeving, dicht
bij middelbare scholen en de zee.
We betreden dit rustige landgoed en vinden een prachtige villa voor ons met een
grote overdekte veranda - bijna het hele jaar door een van de favoriete ruimtes om
met vrienden te dineren.
Aan de linkerkant lopen we door de tuin met exotische planten en veel bloemen, we
passeren het Balinese bedgedeelte - een heerlijke plek om te ontspannen en te
zonnebaden, we komen aan bij het zwembad dat ook een grote ingebouwde jacuzzi
heeft en daarna, we kunnen in de lounge met Balinese accenten zitten om te
ontspannen en te ontbijten met het gezin.
Aan de achterzijde hebben we een parkeerplaats naast de garage en een groot gebied
met planten en kunstgras dat kan worden gewijd aan kinderen of om te ontspannen
in een hangmat met een goed boek.
Als we het huis binnenkomen, zien we het dubbele plafond, het licht dat het heeft,
de parketvloer, de muren met behang van Gaston en Daniela en de kwaliteit van de
afwerking - we beseffen dat we ons in een premium villa bevinden, zoals weinig
anderen in Alicante.
Aan de linkerkant hebben we de grote woonkamer - eetkamer overspoeld met licht,
met een open haard en een andere uitgang naast de keuken, voor een gang die leidt
naar de slaapkamer op de begane grond (die ook een grote kantoor), tot de complete
badkamer en de enorme keuken met hoog plafond opgedeeld in een keukengedeelte
met Santos-meubels, een eethoek en een bijkeuken met een wasruimte van waaruit
we de garage kunnen bereiken.
Als we de trap opgaan, ontdekken we een design hoofdslaapkamer met een
kleedkamer en een complete badkamer, 2 slaapkamers met grote kasten, een
badkamer en een overdekt en glazen terras dat een privékantoor of een andere grote
slaapkamer kan zijn.
De badkamers en de keuken zijn van Porcelanosa en Gibeller, een deel van de tegels
is met de hand gemaakt en beschilderd, de deuren en ramen zijn van hoogwaardig
PVC met een groot isolerend vermogen, de woning is voorzien van verwarming
middels een dieselketel en radiatoren en een woning automatisering systeem.
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Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Berging, Alarm, Airconditioning
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Neem contact met ons op voor een bezichtiging van dit spectaculaire pand in de wijk
Vistahermosa - Albufereta, op een steenworp afstand van het centrum, het strand, de
winkelcentra en een van de beste scholen in Alicante.

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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