
REF. ALI28935

2 250 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 6 Sovrum med 60m² terrass till salu i Cabo de las Huertas, Alicante
Spanien »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

6
Sovrum  

7
Badrum  

550m²
Planlösning  

976m²
Totalyta  

60m²
Terrass

+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
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ÖVERBLICK

Ljust hus på en stor tomt på 1 000 m² och med ett master
bedroom med fantastisk utsikt, i Cabo de las Huertas,
Alicante

Detta underbara hus med modern arkitektur ligger på en tomt på 1 000 m².

Vi går in i huset genom en stor 4 meter lång dörr. Till höger finns ett rymligt
vardagsrum med dubbel höjd med öppen spis och en glasvägg. Därefter har vi ett
kontor som kan användas som sovrum, liksom ett stort kök utrustat med matplats och
tillgång till terrasserna, perfekt för att njuta av måltider med vänner och långa
sommardagar mellan bad i poolen, grillar och drycker. vin. Denna våning
kompletteras av en tvättstuga, ett galleri, ett badrum och en stor hall med hiss och
trappa.

På första våningen finns två mycket stora sovrum med omklädningsrum, badrum och
tillgång till terrassen samt två andra sovrum med badrum och terrass.

Om vi går upp en våning till når vi sovrummet. Det är ett magnifikt utrymme, mycket
rymligt och med underbar utsikt från sängen, jacuzzin och terrassen.

Om vi går ner med hiss till källaren hittar vi ett annat vardagsrum med terrass, ett
sovrum med badrum, ett omklädningsrum, en stor luftkonditionerad källare med bar
och naturligt ljus och ett garage med plats för två till fyra bilar.

Utanför hittar vi en trädgård med gräs och växter, en stor pool med jacuzzi och utsikt
och en parkeringsplats. På baksidan har vi också tillgång till garaget, samt en stor
skuggig terrass, perfekt att njuta av under sommarmånaderna.

Huset är utrustat med luftkonditionering, zonstrålningsvärme, värdeskåp och öppen
spis.

Missa inte chansen att besöka denna otroliga fastighet, unik på marknaden.

lucasfox.se/go/ali28935

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Skönhets salong, Rullstolar,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Chill out plats, Balkong

REF. ALI28935

2 250 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 6 Sovrum med 60m² terrass till salu i Cabo de las Huertas, Alicante
Spanien »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

6
Sovrum  

7
Badrum  

550m²
Planlösning  

976m²
Totalyta  

60m²
Terrass

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

https://www.lucasfox.se/go/ali28935
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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	Ljust hus på en stor tomt på 1 000 m² och med ett master bedroom med fantastisk utsikt, i Cabo de las Huertas, Alicante

