REF. ALI20780

€1,350,000 Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 3,000m² Trädgård till salu i golf, Alicante
Spanien » Alicante » Alicante Golf » 03599

5

7

740m²

4,748m²

3,000m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

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

Villa Godiba är en magnifik affärsmöjlighet eller
familjhem i ett exklusivt område i Alicante.
Detta är en unik möjlighet med tanke på de olika alternativen som den här
egenskapen erbjuder. Det är en fristående villa i provencalsk stil med ett huvudhus
och en service eller ett pensionat på en tomt på nästan 5 000 m².
Den noggranna designen ger upphov till stora och ljusa utrymmen, vilket gör att alla
rum kan åtnjutas under hela året, och utnyttjar det rikliga naturliga ljuset och
Alicantes utmärkta klimat.
Huvudhuset mäter över 700 m². På bottenvåningen hittar vi majoriteten av rummen,
till exempel en magnifik lounge med en öppen spis som är ansluten till den stora
matsalen och ett elegant vardagsrum.
Det traditionella köket i Medelhavsstil, som har direkt tillgång till trädgårdarna och
poolen, förenas med en vardagsrumsdel med arabisk ugn, grill och träpellero. Det
finns också ett strykrum, gästbadrum och garderob.
I nattområdet har vi fyra sovrum med dubbelsäng med fullt badrum. Det stora
sovrummet har ett fantastiskt omklädningsrum.
Utanför hittar vi en glaserad veranda med härlig utsikt över den lummiga trädgården
och grillplatsen. Här finns också ett 52m² garage.
Semikällaren erbjuder ett gym, en hemmabio, en vinkällare, ett spelrum och ett
badrum.
Ett kontor med bokhyllor ligger på övervåningen.
Det andra huset är borta från det huvudsakliga och har ett sovrum, ett badrum och
en tvättstuga. Det är perfekt för gäster eller servicepersonal.
Dessa egenskaper gör den här egenskapen lämplig för evenemang eller som
huvudbostad.
Kontakta oss för mer information eller för att arrangera en visning.
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Swimming pool, Trädgård, Garagem privada,
Gym, Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett, ,
Bibliotek, Chill out plats, Djur vänligt,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Tjänsteentré, Uppvärmning, Utrustat kök
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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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