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REF. ALI31967

200 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 3 Sovrum med 50m² Trädgård till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante ciudad »  03130
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3
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Trädgård
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ÖVERBLICK

Parhusvilla med stor trädgård och trevlig utsikt över de
gemensamma utrymmena till salu nära stranden, i ett av
de bästa bostadsområdena i Gran Alacant.

Denna underbara villa ligger i ett av de bästa bostadsområdena i Gran Alacant, med
ett utmärkt läge några meter från köpcentrum, restauranger och busshållplatsen.
Bostadskomplexet med 60 hus är mycket välskött och erbjuder sina grannar
gemensamma utrymmen som inkluderar ett fritidsområde med en gemensam pool
med barnavdelning och jacuzzi, en trädgård, lekplats, tennisbana och parkeringsplats
för gästerna.

Villan är fördelad på två våningar plus takterrassen med solarium och drar nytta av
rymliga och ljusa rum. Den har två ingångar, en från garaget med plats för fyra bilar
och den huvudsakliga genom den 45 m² stora trädgården. Du kan njuta av detta
område under hela året, med solstolar, sommarmarkis, grill och tillgång till pool och
tennisbana.

Härifrån når vi husets entré. Därefter hittar vi det magnifika
vardagsrummet/matsalen som erbjuder stengodsgolv och även har en mycket
användbar öppen spis för vintermånaderna. Från samma entré kommer vi till det
rymliga fullt möblerade köket; ett mycket bekvämt utrymme att laga mat, äta eller
chatta med vänner eller familj. I den andra delen av bottenvåningen finns ett badrum
med dusch.

På första våningen hittar vi nattområdet, där ett underbart dubbelrum med inbyggda
garderober, eget badrum och en balkong med utsikt mot poolen sticker ut. På samma
våning finns ytterligare två dubbelrum med inbyggda garderober och ett komplett
badrum. Totalt har denna våning tre sovrum, två badrum och en balkong med bra
utsikt.

På andra våningen finns takterrassen med solarium, ett underbart utrymme på 30 m²,
med utsikt över poolen, tennisbanan och bergen. Här kan du också ordna ett
förvaringsutrymme för resväskor, instrument och andra tillhörigheter.

lucasfox.se/go/ali31967

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tennisbana, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Turistlicens, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats
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Bebyggelsen byggdes 2006 och huset är inflyttningsklart, med de bästa kvaliteterna.
Bland dem kan vi lyfta fram luftkonditioneringssystemet i alla sovrum, rymliga rum,
radiatorer, fullt utrustat kök och stora inbyggda garderober i sovrummen. Dessutom
erbjuder det mycket bra kommunikation med stranden, flygplatsen och städerna
Alicante och Elche.

Till allt detta är det perfekt om du letar efter ett stort familjehem, redo att flytta in.

Hör gärna av dig för mer information.
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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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