
REF. ALI38622

1 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Albufereta, Alicante
Spanien »  Alicante »  Albufereta »  03015

5
Sovrum  

4
Badrum  

345m²
Planlösning  

2.090m²
Totalyta

+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

Fristående villa, redo att flytta in, med 5 sovrum, pool och
dubbelgarage, på en 2090 m² stor tomt till salu i
Vistahermosa, 7 minuter från Alicantes centrum.

Lucas Fox presenterar denna underbara fristående villa till salu, i ett lugnt område,
nära centrum, nära till bra skolor och bredvid flera köpcentrum.

Vi når huset genom den stora trädgården, med mogna träd och olika områden för din
njutning. Trädgården kräver lite underhåll. Huset har en vacker arkitektur och är
fördelat på en våning plus ett stort kontor på första våningen.

När vi kommer in i huset kommer vi in i den dubbelhöjda stora hallen och precis
framför har vi det stora vardagsrummet med sin öppen spis och utgång till veranda
och terrass, en vacker och mysig plats som inbjuder till vila på eftermiddagarna,
omgiven av familj och vänner..

På höger sida har vi det stora köket med matplats, mitt i huset, väl anslutet till det
stora vardagsrummet och med tillgång till utsidan, till terrassen och poolområdet.
Bredvid köket har vi den stora tvättstugan med direkt utgång till trädgården,
artighetstoaletten och en dörr som leder till garaget med plats för två fordon som vid
behov kan göras om till ett eller två sovrum.

Från samma hall har vi på vänster sida tre sekundära sovrum med bra fönster och
mycket ljus, samt stora sovrummet, med mycket ljus, eget badrum och
omklädningsrum.

När vi går uppför trappan når vi ett område som kan ha flera användningsområden:
ett stort rum med en terrass med fantastisk utsikt och eget badrum, samt tillgång till
ytterligare en stor terrass. Bland dess användningsområden kan den göras om till ett
annat sovrum eller kontor.

Som huvudkaraktär har huset en total yta på 537 m², med 345 m² för bostäder. Den
byggdes 2003 och har god isolering för både vinter och sommar i Alicante. Slutligen
har den en enorm oanvänd källare med öppen planlösning som kan användas för
flera användningsområden som ett gym, biorum eller förråd.

Huset drar nytta av uppvärmning av gaspanna och har en stor, helt privat pool,
områden för solbad, mycket avskildhet och mycket enkelt underhåll.

lucasfox.se/go/ali38622

Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster
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Ett hus med mycket charm, redo att flytta in utan att göra reformer.

Ta kontakt för att besöka detta underbara hem.

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.

REF. ALI38622

1 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Albufereta, Alicante
Spanien »  Alicante »  Albufereta »  03015

5
Sovrum  

4
Badrum  

345m²
Planlösning  

2.090m²
Totalyta

+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

	Fristående villa, redo att flytta in, med 5 sovrum, pool och dubbelgarage, på en 2090 m² stor tomt till salu i Vistahermosa, 7 minuter från Alicantes centrum.

