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3
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ÖVERBLICK

Elegant och modernt radhus med 5 sovrum till salu i en
lyxig utveckling med grönområden, pooler och gym i
Vistahermosa, Alicante.

Lucas Fox Properties presenterar denna spektakulära utveckling av 58 radhus med
trädgårdar i Vistahermosa Norte-området, i ett vackert bostadskomplex som är
utformat för att garantera invånarnas välbefinnande samt respekt för miljön med
användning av hållbar teknik.

Denna utveckling ligger i hjärtat av Alicante, halvvägs mellan centrum och Playa de
San Juan, mycket bra förbindelser med väg och kollektivtrafik. Dessutom har den alla
tjänster runt omkring, såsom stormarknader, sjukhus, barer och ett köpcentrum. Det
är också en modern och exklusiv utveckling i en grön och naturlig enklav med
fantastisk utsikt över bergen och Medelhavet.

Utvecklingen erbjuder utmärkta områden och samhällstjänster tillgängliga för sina
invånare, såsom en pool för vuxna och en för barn, en utomhusjacuzzi med solarium,
ett lekområde för barn, ett spa och wellnessrum att koppla av, ett fullt utrustat gym
och en social plats där du kan fira och dela oförglömliga stunder med familj och
vänner.

Detta hus ligger i en privilegierad miljö med mer än 6000 m² gröna områden med
trädslag med lågt vattenbehov och med automatisk bevattning.

När du kommer in i huset via en stor veranda, är dagområdet ordnat till höger, som
består av ett stort vardagsrum med matsal med ett praktiskt kök i öppen planlösning,
med tillgång till terrassen och den stora trädgården. Återvänd till ingången till
vänster hittar vi ett sovrum och ett badrum, mycket praktiskt för besökare som har
svårt att gå i trappor. Slutligen tillhandahålls ett tvättstuga för lagring av
rengöringsmaterial.

På första våningen finns nattområdet, med 3 sovrum med badrum för att betjäna
dem och ett sovrum med eget badrum, omklädningsrum och tillgång till en stor
terrass.

Från första våningen har du tillgång till takterrassen med solarium och vacker utsikt
över havet och bergen.

lucasfox.se/go/ali26459

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Jacuzzi, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Rullstolar, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats
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Slutligen har den en nedre bottenvåning med nästan 45 m² utrymme som du kan
ordna efter eget tycke och med tillgång till underjordisk parkering där ägaren
kommer att ha 2 privata utrymmen.

Huset drar nytta av modern arkitektur med en elegant och modern design som är
perfekt integrerad i omgivningen för att njuta av Costa Blancas underbara klimat.

När det gäller specifikationer inkluderar fastigheterna avancerad utrustning, som
träimiterade porslinsgolv i hela huset, dubbelglasade fönster med luftkammare eller
kök utrustade med apparater och möbler med stor kapacitet. Dessutom kombineras
de med den senaste tekniken, såsom det aerotermiska systemet för produktion av
varmvatten eller fasaden med en luftkammare med termisk och akustisk isolering.
Allt detta, för att utforma ett hem med maximalt välbefinnande, samtidigt som det är
hållbart, med låg energiförbrukning och låga underhållskostnader.

Om du vill bo i en privilegierad miljö, i ett lyxigt och respektfullt hus med miljön,
tveka inte att kontakta oss för mer information.
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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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