
REF. ALI39826

590 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum till salu i gran, Alicante
Spanien »  Alicante »  Gran Alacant »  03183

3
Sovrum  

3
Badrum  

237m²
Planlösning  

320m²
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


ÖVERBLICK

Underbar 3-rumsvilla med privat pool till salu på andra
raden av havet i Torrevieja, med havsutsikt i lugn miljö,
nära till all service.

Lucas Fox presenterar denna moderna och samtida villa med havsutsikt, på en 320 m²
stor privat tomt, med parkering och privat pool.

Huset är fördelat på två våningar, plus solariegolv och halvkällarplan. På
bottenvåningen består den av ett vardagsrum-matsal med dubbelt högt i tak, utgång
till utsidan och stora fönster som ger gott om naturligt ljus. Å andra sidan erbjuds det
fullt utrustade oberoende köket. Våningen kompletteras med ett sovrum och ett
badrum. Den första våningen rymmer nattområdet med två sovrum, två badrum och
två terrasser. Härifrån når vi solariet på övervåningen. Slutligen finns ett stort
halvkällargolv på 67 m², som kan användas som biografrum, gym eller annan
användning.

Konstruktionen har utförts med omsorg om varje detalj och med material av högsta
kvalitet.

Det ligger två minuters promenad från vikar i Torrevieja och en kort bit från stranden
i La Mata, bara fyra minuter med bil, den största och mest kända i Torrevieja. Villan
ligger i ett bostadsområde, omgivet av låghus, vilket ger en oslagbar panoramautsikt
från de övre våningarna. Dessutom har den all service mycket nära: skolor, affärer
och kollektivtrafik, bland annat.

Kontakta oss för att ordna en visning av denna andra raden strandvilla.

lucasfox.se/go/ali39826

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Grillplats, Exteriör, Dubbla fönster, 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.

REF. ALI39826

590 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum till salu i gran, Alicante
Spanien »  Alicante »  Gran Alacant »  03183

3
Sovrum  

3
Badrum  

237m²
Planlösning  

320m²
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

	Underbar 3-rumsvilla med privat pool till salu på andra raden av havet i Torrevieja, med havsutsikt i lugn miljö, nära till all service.

