REF. ALI25982

€650,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i golf, Alicante
Spanien » Alicante » Alicante Golf » 03540

4

4

390m²

400m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien

REF. ALI25982

€650,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i golf, Alicante
Spanien » Alicante » Alicante Golf » 03540

4

4

390m²

400m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

ÖVERBLICK

Villa redo att flytta in med avancerade ytor och med stora
vardagsrum, terrass, grillplats, saltvattenpool, utsikt över
golfbanan och separat garage till salu i Alicante Golf.
Exklusiv villa med 5 sovrum på en 400 m² tomt med en saltklorering pool med
robotrengöring. Det ligger i det mest privilegierade och vackra området i Alicante
Golf.
Villan är fördelad på två våningar plus nedre våningen.
Bottenvåningen har ett rymligt och mysigt vardagsrum med matplats, med tillgång till
en veranda precis framför poolen, allt mycket privat, säkert och grönt. Den yttre
verandan har en relaxavdelning inredd med solstolar och ett bord, perfekt för att
njuta av det goda klimatet i regionen. Till vänster om chill-out-området finns ett stort
bord, perfekt för att dela lunch och middag med vänner och familj.
Övre våningen rymmer nattområdet. Detta består av ett sovrum med
omklädningsrum och eget badrum i marmor och travertin. Dessutom erbjuder den
ytterligare tre sovrum och ett annat badrum för att betjäna dem. Alla rum är rymliga
och ljusa och har garderober av god kvalitet.
Nedre bottenvåningen har ett garageområde för 4 bilar, ett stort förråd, en
bastuavdelning, två vardagsrum med öppen planlösning och ett sovrum med
omklädningsrum och badrum.
Slutligen, på utomhusområdet, har du nytta av en helt privat och sluten trädgård med
konstgräs, med en saltkloreringsbassäng.
Huset är utrustat med en gaspanna, radiatorer och luftkonditioneringsenheter. Det
finns även trägolv på första våningen.
Villan är perfekt för en familj som letar efter komfort och ett stort utrymme för att
koppla av.
Ring oss för att ordna ett besök.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien

lucasfox.se/go/ali25982
Swimming pool, Terrass, Marmorgolv,
Parkett, Parkering, Centraldammsugare,
Dubbla fönster, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad,
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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