
REF. ALI29518

485 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i gran, Alicante
Spanien »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

4
Sovrum  

3
Badrum  

200m²
Planlösning  

506m²
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

Välkomnande villa med en kombination av medelhavsstil
och modern stil, på en 500 m² tomt, lugn och privat, till
salu i Gran Alacant. Perfekt som en andra bostad vid
havet.

Lucas Fox presenterar denna underbara villa i Gran Alacant, ett hus som sticker ut för
sin arkitektur, sina linjer och för sin kombination av en modern och traditionell stil.

Villan upptar 250 m² på två våningar, med en 69 m² terrass och på en 500 m² tomt.

När vi kommer in, kommer vi direkt till det stora vardagsrummet. Till vänster hittar vi
det rymliga köket med matplats och ett sovrum och ett badrum, perfekt för tjänsten
eller för potentiella gäster.

Går upp till första våningen är nattområdet ordnat med två dubbelrum med tillgång
till en terrass och det stora sovrummet med eget badrum och tillgång till en trevlig
privat terrass.

Utanför finns en trädgård med pool, en matsal utomhus och ett relaxområde, allt för
att njuta av områdets utmärkta klimat.

De stora fönstren i huset gynnar införandet av rikligt med naturligt ljus under mycket
av dagen. Hållbarhet och energibesparing har byggts med beaktande och
förbättringar har införlivats såsom utmärkt värmeisolering eller integrering av
förnybar energi för att generera tappvarmvatten.

Denna modell av villa förenar de moderna och medelhavsstilarna, baserat på
formernas enkelhet. Den förenar raka linjer, platta väggar och stora fönster med
modern snickeri av metall. När det gäller Medelhavsstil presenterar den varma färger
med genomgående fönsterluckor, galler, terrakottafärger, trä, balkar och högt i tak.

Kontakta oss för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/ali29518

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering, Utrustat kök, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, 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.
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