
SÅLD

REF. ALI31744

985 000 € Masia - Såld
Masia med 5 Sovrum med 50m² terrass till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante ciudad »  03016

5
Sovrum  

4
Badrum  

400m²
Planlösning  

3.972m²
Totalyta  

50m²
Terrass

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

Unik och rymlig villa, med mycket personlighet och
avskildhet och med trädgård, på en tomt på nästan 4 000
m² till salu i hjärtat av Alicante, i Albufereta.

När vi korsar en gångport från gatan hittar vi en unik villa, på en tomt på nästan 4 000
m², med en enorm trädgård med välskötta gräsmattor som omger huset. På ena sidan
finns poolen med solstolar och på andra sidan det stora området med gamla olivträd.
Den senare har 100 år gamla tallar, en fontän som ger mycket charm till trädgården,
andra dekorativa träd och många blommor. När vi går framåt går vi ner för de få
trappan och vi kommer fram till parkeringsplatsen. I centrum ligger huset byggt på
1920-talet, med tidstypisk stil och en bebyggd yta på nästan m². Det är en perfekt
bevarad villa, i hjärtat av staden Alicante.

Genom den öppna terrassen når vi huset, genom en majestätisk entré med mycket
högt i tak, mosaikgolv och originaldörrar. Dagområdet rymmer det stora
vardagsrummet, med en stor öppen spis, och matsalen. Båda rummen är
sammankopplade med dubbla skjutdörrar och drar nytta av mycket ljus som kommer
in från de stora fönstren, som leder ut till terrassen. Därefter kommer vi till det stora
fristående köket med sitt skafferi.

På andra sidan av husets huvudentré finns det stora sovrummet med eget badrum,
ett annat sovrum med eget badrum och utsikt över poolen, ytterligare två sovrum och
ett badrum. Dessutom har den ett rum med tillgång till trädgården och poolen som nu
används som kontor. Äntligen, på samma våning, finns en tvättstuga.

När vi lämnar huset och går ner för trappan når vi bottenvåningen som rymmer en
fristående lägenhet med vardagsrum, sovrum och badrum samt ett garage med
oljepannan för att värma huset och vattnet.

Det är ett idealiskt hus, intill stranden, men i hjärtat av staden, nära flera skolor,
busshållplats och all service.

Vänligen kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/ali31744

Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Parkering, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Djur vänligt
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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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