
SÅLD

REF. ALI32067

395 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i golf, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

5
Sovrum  

3
Badrum  

253m²
Planlösning

+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

Utmärkt renoverat hus med 5 sovrum med garage för 2
fordon, öppen spis och trädgård till salu i Alicantes
golfområde.

Detta renoverade radhus ligger i ett mycket grönt och lugnt residens intill en
golfbana. Det finns fyra pooler, en lekplats och en vacker trädgård.

På bottenvåningen av huset finns ett fullt utrustat modernt kök, rymligt vardagsrum,
ett sovrum och ett badrum. Det finns tillgång från vardagsrummet till en privat
trädgård och vidare till gemensamhetsområdet.

På första våningen finns 2 sovrum med inbyggda garderober, 1 badrum och ett
master bedroom med eget badrum och en terrass med underbar utsikt över den
gemensamma trädgården.

I källaren finns ett rymligt 2-fordonsgarage med flera inbyggda garderober och ett
förråd samt ytterligare ett sovrum med mindre fönster.

Varje rum är utrustat med varm/kall luftkonditionering och öppen spis garanterar
extra värme under vintern. Huset är energieffektivt tack vare solpaneler installerade
på taket. Huset har egen ingång och har 2 trädgårdar framför och på baksidan. Det är
ett välskött och smakfullt inrett hus redo att vara hem för stora barnfamiljer.

Ring oss idag för att ordna ett besök i detta underbara hem.

lucasfox.se/go/ali32067

Swimming pool, Trädgård, Garagem privada,
Portvakt, Marmorgolv, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Balkong, Chill out plats,
Inbyggda garderober, Lekplats,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Öppen spis,
Utrustat kök

REF. ALI32067

395 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i golf, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante Golf »  03540

5
Sovrum  

3
Badrum  

253m²
Planlösning

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

https://www.lucasfox.se/go/ali32067
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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