
REF. ALI23001

750 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/Villa med 5 Sovrum med 30m² terrass till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante ciudad »  03610

5
Sovrum  

4
Badrum  

500m²
Planlösning  

1.800m²
Totalyta  

30m²
Terrass

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Fristående 500 m² villa på en 1 800 m² stor tomt, mycket
rymlig och ljus, med otrolig utsikt, privat pool och egen
tennis / fotbollsplan.

Denna fantastiska egendom erbjuder avskildhet, säkerhet och bekvämt boende
bredvid alla typer av tjänster, enkel åtkomst till motorvägen, bara 25 minuter från
centrum av Alicante, intill Montaña El Cid med sina vandringsleder och fantastisk
havsutsikt. Detta magnifika hem har mycket rymliga och ljusa utrymmen, sticker ut för
sina högkvalitativa ytor, en vacker trädgård med en privat pool och grillplats.

Ingången till villan är mycket rymlig och har flera växter, träd, buskar och palmer.
Villan har en privat tennis / fotbollsplan utrustad med belysning. Det har också en
egen 12x6 meter stor pool med jacuzzi. Utomhusområdet erbjuder också ett täckt
grillhus med kök och matplats samt tillgång till den möblerade terrassen som vetter
mot poolen.

När vi kommer in i huset välkomnas vi till en stor, elegant hall med spiraltrappa och
en lång korridor. Till höger om hallen hittar vi en korridor med flera dörrar och en
trappa för att komma åt källaren. Fortsätt till höger ser vi det fullt utrustade köket
med skafferi och ingången till vardagsrummet som får mycket naturligt ljus tack vare
sina stora fönster. Detta rum är mycket rymligt och väl fördelat.

Matsalen är ett ljust utrymme som inkluderar soffor och ett bord med tillgång från
köket och från korridoren. Loungen har en öppen spis och en elektrisk dörr som kan
stängas av avskildhet. Det tekniska galleriet inkluderar en mjukgörare, tvättmaskin /
torktumlare, panna och förinstallation av naturgas. På den andra sidan av hallen
hittar vi gästrummet med ett komplett badrum mittemot. Garaget har plats för tre
bilar och har ett privat inomhusgym som är inneslutet av glasväggar.

Från bottenvåningen leder trapparna ner till källaren och till övervåningen. I källaren
finns det en stor vinkällare som har ett biljardbord och vardagsrum med ett stort
träbord, öppen spis och soffa med TV. Allt detta skapar en känsla av att vara i en
mysig restaurang / vinbar, perfekt för att koppla av, spela pool och firande.
Dessutom har den en minibar med en integrerad hiss för mat som är ansluten till
köket ovan.

lucasfox.se/go/ali23001

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Tennisbana, Jacuzzi, Gym, Garagem privada,
Parkett, Padel-bana, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga, Skönhets salong,
Luftkonditionering, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Dubbla fönster,
Chill out plats, Bibliotek, Balkong
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Vi återvänder till hallen och går upp till övervåningen via den spiraltrappa i trä och en
glasblockvägg som möjliggör inträde av naturligt ljus. Där ser vi en annan fantastisk
hall framför ett stort fönster med otrolig utsikt över bergen och ett teleskop, bredvid
bokhyllorna med två fåtöljer och ett tebord.

Efter hallen till vänster finns det ett kontor som kan användas som sovrum. Därefter
når vi sovrummet med privat badrum, ett stort omklädningsrum och en egen terrass
på 30 m². När vi återvänder till hallen, till höger, hittar vi en korridor med fyra dörrar
på båda sidor med följande rum: ett komplett badrum, ett barnrum, ett andra sovrum
med egen terrass, mycket trevligt med utsikt över bergen och en vardagsrumsspel.
Det senare kunde omvandlas till ett sovrum.

Hela huset har högkvalitativa material som marmorgolv på första våningen och
parkett på andra våningen, "Hoco" -fönster med termiskt brott.

Kontakta oss för mer information eller för att organisera en visning.

Fastighet endast tillgänglig med Lucas Fox.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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