
SÅLD

REF. ALI34564

665 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 255m² Trädgård till salu i playa, Alicante
Spanien »  Alicante »  Playa Muchavista »  03550

4
Sovrum  

4
Badrum  

280m²
Planlösning  

300m²
Totalyta  

255m²
Trädgård

+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
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Magnifik och solig semi-ny 4-rumsvilla med pool,
solarium och en stor, ljus källare till salu i La Font, San
Juan de Alicante.

Halvny villa från 2020 med modern design i området La Font i San Juan, Alicante, en
kort bit från stranden och nära till all service och det franska lyceumet. Huset är
fördelat på fyra våningar.

Den nedre våningen har ett garage för två bilar, ett rymligt vardagsrum eller nöjesrum
som kan användas som nöjesområde, spelrum, privat biograf eller gym, plus två
sovrum med badrum och omklädningsrum.

Från bottenvåningen når vi ett öppet vardagsrum med direkt tillgång till verandan
och poolen. Här hittar vi även det fullt möblerade öppna köket, en tvättstuga och ett
gästtoalett. Terrassen är mycket rymlig och har ett område för att ställa ett bord och
en annan för att ställa upp solstolar och sola.

När vi går uppför trappan når vi första våningen där vi hittar två dubbelrum med
varsitt badrum och garderob. Ett av sovrummen har också en mezzanin på 7 m² som
kan användas som kontor eller läshörna.

Den andra våningen har ägnats uteslutande till terrassen med solarium: ett område
med mycket vacker utsikt över bergen och havet. Här finns även
luftkonditioneringsmaskinerna och solpanelerna för att värma vattnet.

Huset har en av de vackraste designerna i området och mycket ljus. Dessutom har
den ett hemautomationssystem, tvåglasfönster av mycket god kvalitet och
värmebehandlade aluminiumsnickerier. Likaså har villan ett
luftkonditioneringssystem, inbyggda garderober, högkvalitativa inredningssnickerier
och ett fullt utrustat kök. Det finns också varmvatten från solpaneler och
uppvärmning med stadsgas. Villan är redo att flytta in och utrustad med material av
bästa kvalitet.

Kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/ali34564

Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Högt i tak, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Solpaneler, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, Domotiskt system, Balkong
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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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