REF. ALI25260

€760,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Cabo de las Huertas, Alicante
Spanien » Alicante » Cabo de las Huertas » 03540

6

5

360m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

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 med privat hiss och 180 graders havsutsikt till salu i
Cabo de las Huertas, Alicante.
Fantastiskt hem i Cabo de las Huertas med fem terrasser som erbjuder 180 graders
utsikt över havet. Huset är fördelat på tre våningar plus nedre våningen.
Bottenvåningen har ett vardagsrum med panoramautsikt mot det blå havet, med en
fantastisk terrass och trädgård. Dessutom består det av ett fullt utrustat kök med en
ö och ett gästbadrum.
När vi går uppför trappan når vi första våningen, som erbjuder fyra sovrum, varav ett
med eget badrum, samt ett extra badrum och två terrasser.
Om vi fortsätter upp, på nästa våning hittar vi den privata sviten, ett annat sovrum,
ett badrum, omklädningsrum, vardagsrum och privat terrass, alltid med havsutsikt.
Slutligen består nedre våningen av ett spelrum, ett förråd och ett garage med plats
för två bilar.
Detta radhus är utrustat med markiser, automatiska fönsterluckor och gardiner av
hög kvalitet, samt tre säkerhetsdörrar i garaget.
Perfekt för familjer som vill bo bara några steg från stranden och njuta av en lugn
kustliv.
Kontakta oss för att ordna ett besök.
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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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