
SÅLD

REF. ALI30099

690 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 70m² terrass till salu i Alicante ciudad
Spanien »  Alicante »  Alicante ciudad »  03189

3
Sovrum  

3
Badrum  

148m²
Planlösning  

598m²
Totalyta  

70m²
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
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Modern nybyggd villa till salu i en unik golfutveckling som
erbjuder integritet och säkerhet i fantastiska naturliga
omgivningar och med fantastisk utsikt.

Denna villa säljs i ett privat område i den lyxiga Las Colinas Golf and Country Club.
Den unika utvecklingen har fantastisk utsikt över golfbanan och vackra naturliga
omgivningar så långt som havet. Las Colinas 18-håls golfbana har rankats bland de
bästa i världen, det perfekta läget för golfentusiaster. Dessutom ligger stränderna på
Costa Blanca i närheten, liksom The Beach Club, en exklusiv strandbar som endast
serverar invånare.

Fastigheten drar nytta av en privat pool och vackra trädgårdar medan den moderna
och varma interiören inkluderar exklusiva finish, inredning och apparater.

På bottenvåningen i villan har vi den imponerande vardagsrummet med öppen
planlösning och kök med tillgång till 20 kvm terrass och en skorsten. Det finns
ytterligare 2 sovrum och ett badrum på nedre våningen.

I källaren finns det tillräckligt med utrymme för ytterligare 2 sovrum och badrum och
ett garage för 2 bilar.

En fantastisk möjlighet för dem som söker en exklusiv ny fastighet i Las Colinas Golf &
Country Club. Kontakta oss idag för att ta reda på mer.

lucasfox.se/go/ali30099

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Högt i tak, Utsikt, Säkerhet,
Nybyggd, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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