REF. ALI33532

990.000 € Casa / Vila - Venda

Casa / vila Excelentes condições Quartos with 40m² terraço à venda em Albufereta
Spain » Alicante » Albufereta » 03016
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Contacte-nos sobre esta propriedade
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.pt

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spain
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DESCRIÇÃO

Moradia T4 de alto padrão pronta a habitar. Um luxo em
zona calma, perto de escolas e do mar!
Tranquilidade, pé alto e passarinhos - talvez as palavras que melhor descrevam esta
propriedade e o que se sente quando entra pela porta.
Entramos na propriedade com uma moradia maravilhosa à nossa frente com um
grande alpendre coberto - uma das zonas preferidas para jantar com amigos quase
todo o ano. Do lado esquerdo caminhamos pelo jardim com plantas exóticas e
muitas flores, passamos pela zona da cama balinesa - um local maravilhoso para
desfrutar e apanhar sol, chegamos à zona da piscina que também tem um grande
jacuzzi embutido e, depois, sentamos na área do lounge - um quiosque com toques
balineses para relaxar e tomar café da manhã com a família!
Na zona dos fundos temos um parque de estacionamento junto à garagem e uma
grande área de plantas e relva artificial que poderá ser dedicada às crianças ou para
relaxar numa rede com um bom livro.
Entrando na casa adoramos tudo - o pé direito duplo, a luz que tem, o soalho em
parquet, as paredes com papel de parede do Gastão e da Daniela e a qualidade dos
acabamentos - percebemos que estamos numa moradia premium, como poucas há
em Alicante.
À esquerda temos a ampla sala de estar - sala de jantar inundada de luz, com zona de
lareira e outra saída junto à cozinha, em frente a um corredor que dá acesso à sala do
piso principal (que também pode ser um grande escritório ), à casa de banho
completa e à enorme cozinha com pé direito alto dividida em zona de cozinha com
móveis Santos, zona de refeições e despensa com zona de lavandaria de onde
podemos chegar à garagem.
Subindo as escadas já sabemos que vamos adorar o piso de descanso - um quarto
principal de designer, como sempre sonhámos ter - com closet e casa de banho
completa, 2 quartos com roupeiros grandes, uma casa de banho e uma terraço
envidraçado que pode ser um escritório privado ou outra sala grande!
As casas de banho e a cozinha são da Porcelanosa e da Gibeller, parte dos azulejos
são feitos e pintados à mão, as portas e janelas são de PVC de alta qualidade com
grande capacidade de isolamento, a casa tem aquecimento por caldeira a gasóleo e
radiadores e, , sistema de automação residencial!
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Jardim, Piscina, Terraço, Jacuzzi,
Private garage, Tectos altos,
Estacionamento, Alarme, Aquecimento,
Ar condicionado, Armários empotrados ,
Chaminé, Cozinha equipada, Despensa,
Exterior, Janelas de vidro duplo ,
Permitido animais,
Perto de transporte público ,
Próximo de escolas internacionais,
Renovado, Segurança, Sistema domótico

REF. ALI33532

990.000 € Casa / Vila - Venda

Casa / vila Excelentes condições Quartos with 40m² terraço à venda em Albufereta
Spain » Alicante » Albufereta » 03016

4

3

357m²

722m²

40m²

Quartos

wc

Plano

area do terreno

Terraço

Você pode falar muito sobre este imóvel, mas o melhor é visitá-lo - você vai se sentir
em casa! Além disso, estamos na zona de Vistahermosa - Albufereta, a um passo do
centro, da praia, dos centros comerciais e de uma das melhores escolas de Alicante.
O que poderíamos querer mais?!

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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