
REF. ALI28993

790 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i playa, Alicante
Spanien »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

4
Sovrum  

4
Badrum  

280m²
Planlösning  

470m²
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

Spektakulär privat villa på en tomt på nästan 500 m²,
redo att flytta in. Beläget intill den franska gymnasiet och
stranden. Innehåller 4 sovrum, 4 badrum, källare med
vardagsrum och dubbelgarage.

Detta nybyggda hus ligger i ett privilegierat område nära alla typer av affärer och
service, med barer, gym och biograf inom gångavstånd.

Den ligger på en stor 470 m² stor tomt där trädgården och poolen sticker ut. När vi
kommer in på tomten har vi till vänster en påfartsramp som leder till garaget, medan
vi till höger om poolen hittar ett område med växter som omger huset och når
köksterrassen och ett av de nedre sovrummen.

Fastigheten är fördelad på bottenvåningen, första våningen och källaren.

På bottenvåningen finns ett rymligt vardagsrum/matsal med öppet kök, två stora
sovrum (alla med eget badrum och inbyggda garderober), samt en uteplats.
Vardagsrummet har mycket stora fönster som ger tillgång till en 6 x 3 meter stor
privat pool.

På första våningen finns det stora sovrummet med ett komplett badrum med en dörr
till terrassen, ett omklädningsrum och en terrass-solarium.

Källarplanet består av en vardagsrumsdel, ett sovrum, ett badrum och ett
dubbelgarage.

Hela tomten levereras med en huvudkapsling klädd i porslin och glas.

Huset är redo att flytta in.

Kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/ali28993

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Tvättstuga, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system
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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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