REF. ALI19649

2 200 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum med 300m² Trädgård till salu i Alicante ciudad
Spanien » Alicante » Alicante ciudad » 03015

6

5

869m²

1,330m²

100m²

300m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

Trädgård

REDUCERAT PRIS

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
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ÖVERBLICK

En autentisk oas, med lugnet i ett privat område och
bekvämligheten att vara bara några minuter från stadens
centrum.
Detta lyxiga familjehem har utformats med stor uppmärksamhet på detaljer och all
möjlig komfort och bekvämlighet.
Det ligger bara 15 minuter från stadens centrum och stranden, i ett stadsområde nära
skolor, köpcentrum och kliniker, men det är tyst eftersom det är ett område med
stora hus och villor med liten passagerartrafik.
Villan är fördelad på 3 våningar. På bottenvåningen hittar vi en magnifik hall, ett
vardagsrum med bibliotek, ett stort kontor (som också kan användas som sovrum)
och sovrummet med eget badrum och mycket stora omklädningsrum som kan
användas för att skapa 2 ytterligare sovrum. Sedan kommer vi till ett annat sovrum,
ett badrum och det fullt utrustade köket med matplats. Från köket kan vi gå till
terrassen med en matplats, en annan chill-out, en inbyggd grill och en annan
mobilgrill, tvättstuga med dold klädstreck och en spektakulär pool uppvärmd av
solenergi som samlas in av solenergi paneler på taket av huset.
På första våningen finns ett bibliotek och 3 andra mycket rymliga sovrum, alla med
inbyggda garderober och omklädningsrum, mycket stora fönster och kompletta
badrum. Det har även en sittgrupp och en balkongterrass med utsikt över poolen.
I källaren finns ett garage för att parkera 6 bilar och motorcyklar, med inbyggda
garderober. Vi har också ett utrymme som för närvarande används som förråd och ett
stort rum med ett gym med bastu och badrum, som också serverar poolen.
Huset har en hydraulisk hiss för 6 personer; uppvärmning av varmvattenberedare i
alla rum, av olika storlekar och färger enligt nuvarande dekoration; och
luftkonditionering i alla rum enligt kubikmeter av utrymmet.
Kontakta oss för mer information om denna fantastiska villa i Vistahermosa.
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lucasfox.se/go/ali19649
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Uppvärmd pool, Spa, Garagem privada,
Gym, Hiss, Högt i tak, Marmorgolv,
Naturligt ljus, , , Parkering, Bibliotek,
Chill out plats, Djur vänligt,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Lekplats, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Rullstolar, Säkerhet, Solpaneler, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Walk-in closet
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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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