
REF. ALI25148

390 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 2 Sovrum till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante ciudad »  03670

2
Sovrum  

3
Badrum  

77m²
Planlösning

+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
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fantastisk nybyggd villa med pool belägen i ett
bostadsområde omgivet av golfbanor, natur och lugn.

Detta underbara nybyggnadsprojekt på första raden av golfbanan erbjuder lyxiga
villor med trädgårdar och pooler mycket nära Alicante. Det är en idealisk plats för
familjer som vill bo i ett mycket grönt område, med riklig lugn och ro, bort från
centrum. Dessutom är detta bostadsområde omgivet av flera golfbanor, vilket gör det
perfekt för älskare av denna sport.

Denna villa har ett sovrum med eget badrum och en stor vit inbyggd garderob och ett
andra mindre dubbelrum med inbyggd garderob, ett stort fönster och utsikt över
trädgården.

Dagsområdet är också underbart, med ett vardagsrum / matsal som får mycket
dagsljus och som har ett öppet kök som sitter längs vänster vägg. Köket, utrustat och
mycket praktiskt, det erbjuder en Silestone-utsug och spis och högkvalitativa möbler.

Matbordet placeras bredvid ett stort fönster som leder till en otrolig terrass med
privat pool och lyxiga finish. Terrassen har även solstolar och bord för uteservering.
Dessutom har villan upptäckt utomhusparkeringsplats.

Det bör noteras att dessa bostäder har finish av hög kvalitet, bland annat
luftkonditioneringsinstallationen med Airzone-system tillverkat med glasfiberkanaler
täckta med aluminium på båda sidor, jämn färg i alla rum (utom i badrummen),
fönster med Climalit-typ aluminiumramar med köldbryggor och balkongdörrar på
huvudfasaden med maximal öppning.

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

lucasfox.se/go/ali25148

Utsikt över bergen, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Luftkonditionering, Exteriör,
Chill out plats
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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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