
SÅLD

REF. ALI27497

750 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i golf, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

6
Sovrum  

6
Badrum  

600m²
Planlösning  

400m²
Totalyta

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Exceptionellt hus med stenfasad, uppvärmning, pool och
garage på en av de bästa gatorna i Alicante Golf.

Detta hus ligger i Alicante Golf, i Enric Valor-utvecklingen, där modernitet och
rymlighet åtföljs av lugn och god smak finns i all sin prakt.

Huset ligger på en 400 m² tomt med egen utomhuspool och en vacker trädgård full av
blommor.

När vi kommer in i huset på bottenvåningen hittar vi ett rymligt och ljust vardagsrum
med stora fönster, ett separat kök och en matsal. Denna nivå har också ett komplett
badrum och en 150 m² stor terrass med två utgångar på utsidan.

Går uppför spiraltrapporna, på första våningen har vi tre sovrum, två av dem med
eget badrum och garderob. Det stora sovrummet har ett eget badrum och
omklädningsrum.

På andra våningen har vi ytterligare ett sovrum, ett badrum och ett solarium.

Slutligen är källaren uppdelad i: vardagsrum, två sovrum, badrum, förråd och garage
för tre fordon, samt en grill och öppen spis.

Utomhusområdet är mycket rymligt och har en terrass, en trädgård och en pool,
perfekt för att njuta av utsikten och omgivningen.

Huset erbjuder finish av högsta kvalitet och är i gott skick, marmor är ett av de
viktigaste materialen som används i konstruktionen. Badrummen har modern stil och
sovrummen är fullt utrustade. På samma sätt är en av de mest framstående delarna i
huset stenfasaden, som är mycket motståndskraftig och inte kräver regelbunden
vård.

Huset är också utrustat med luftkonditionering, ekonomisk uppvärmning,
värmefönster och dörrar i körsbärsträ.

Om det du letar efter är ett hem med mycket utrymme, grönområden och tjänster i
närheten, kontakta oss för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/ali27497

Trädgård, Garagem privada, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Balkong
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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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