
REF. ALI28993

790.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Nova construção Quartos à venda em playa, Alicante
Spain »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

4
Quartos  

4
wc  

280m²
Plano  

470m²
area do terreno

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.pt Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Espectacular moradia privada num lote de quase 500 m²,
pronta a habitar. Localizado ao lado da escola secundária
francesa e da praia. Inclui 4 quartos, 4 casas de banho,
cave com sala e garagem dupla.

Esta moradia de construção nova situa-se numa zona privilegiada perto de todo o
tipo de comércio e serviços, com bares, ginásio e cinema a dois passos.

Insere-se num amplo lote de 470 m² onde se destacam o jardim e a piscina. Ao entrar
no lote, à esquerda temos uma rampa de acesso que dá acesso à garagem, enquanto
à direita da piscina encontramos uma zona de plantas que rodeia a casa e chega ao
terraço da cozinha e a um dos quartos inferiores.

O imóvel distribui-se por rés-do-chão, primeiro andar e cave.

No rés-do-chão encontra-se uma espaçosa sala de estar-jantar com cozinha aberta,
dois grandes quartos (cada um com casa de banho privativa e roupeiros embutidos),
bem como um alpendre exterior. A sala possui janelas muito grandes que dão acesso
a uma piscina privada de 6 x 3 metros.

O primeiro andar abriga o quarto principal com banheiro completo com porta para o
terraço, closet e terraço-solário.

A cave é composta por uma zona de estar, um quarto, uma casa de banho e uma
garagem dupla.

Todo o lote é entregue com a cobertura principal revestida em porcelanato e vidro.

A casa está pronta para morar.

Contacte-nos para agendar uma visita.

lucasfox.pt/go/ali28993

Vistas à montanha, Piscina, Jardim,
Private garage, Luz natural,
Estacionamento, Sistema domótico,
Perto de transporte público , Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Espectacular moradia privada num lote de quase 500 m², pronta a habitar. Localizado ao lado da escola secundária francesa e da praia. Inclui 4 quartos, 4 casas de banho, cave com sala e garagem dupla.

