
SÅLD

REF. ALI28095

750 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i golf, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante Golf »  03550

4
Sovrum  

5
Badrum  

558m²
Planlösning  

1.000m²
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

Imponerande hem på en 1 000 m² stor tomt i området
Frank Espinos, San Juan de Alicante.

Detta hus utmärker sig för sina kvalitetsfinisher, sin fasad, sina stora rum och sina
många garderober.

Huset har två ingångsdörrar för fotgängare och fordon: en huvud- och en automatisk.
Den är fördelad på två plan med en trappa, plus en källare.

På bottenvåningen hittar vi stora salen och en stängd veranda med skjutbara fönster,
ett rymligt vardagsrum med två våningar och vardagsrum med trämöbler, ett utrustat
och möblerat kök, ett badrum och ett kontor.

När vi går upp till första våningen har vi tre sovrum med egna badrum och tillgång till
en rymlig och halvöppen terrass. Bredvid landningen finns ett omklädningsområde
och inbyggda garderober.

Slutligen har källaren två rum: det ena används som ett gym och har sex inbyggda
garderober, medan det andra används som vinkällare och har en inbyggd bardisk.

Huset har ett garage med en automatisk dörr med fjärrkontroll på bottenvåningen
med plats för två fordon. Den är också utrustad med en gaspanna, allmänt
vattenavhärdare, säkerhetssystem och luftkonditionering.

Utanför har vi en trädgård, gräsmatta, pergola, kök med grill, tvättstuga och badrum.
Det är ett perfekt utrymme att koppla av medan du tar ett dopp i poolen eller sola på
terrassen.

Kontakta oss för att begära mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/ali28095

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster
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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.

REF. ALI28095

750 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i golf, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante Golf »  03550

4
Sovrum  

5
Badrum  

558m²
Planlösning  

1.000m²
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

	Imponerande hem på en 1 000 m² stor tomt i området Frank Espinos, San Juan de Alicante.

