REF. ALI26337

390 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien » Alicante » Alicante ciudad » 03640

5

3

436m²

13.417m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

REDUCERAT PRIS
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Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
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ÖVERBLICK

Fristående hus med pool, grill, sjö och privat trädgård på
en tomt på mer än 13 000 m² i Monóvar, Alicante.
Detta fristående hus ligger på en tomt på 13.417 m² och består av en huvudbyggnad,
annex, pool med omklädningsrum och grill, sjö och en vacker trädgård med
sprinklerbevattning.
Poolområdet är 51 m² stort och erbjuder ett spa, grill, omklädningsrum och toalett.
Huset har en total yta på 436 m².
På bottenvåningen har dagområdet ett spektakulärt och ljust vardagsrum med
matplats och öppen spis och ett kök / matrum med ett skafferi. I nattområdet finns
tre dubbelrum med badrum, ett stort sovrum med omklädningsrum och eget badrum
samt ett servicesovrum med badrum. Ett stort loft med kontor kompletterar layouten.
Nedre bottenvåningen inkluderar ett garage med plats för en bil och ett maskinrum
med installation av oljevärme.
Huset har marmorgolv och PVC-fönster med Climalit-glas.
I annexet finns två bilar.
Den här egenskapen är perfekt som ett familjehem, även om det också enkelt kan
omvandlas till ett litet hotell med en renovering.
I priset ingår ett eventuellt renoveringsprojekt, perfekt för familjer som letar efter ett
hem i interiören, i ett avskilt område i staden för att njuta av det gröna och frid som
naturen förmedlar.
Ring oss för mer information.
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Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Turistlicens, Öppen spis,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Exteriör, Djur vänligt, 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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