
VENUT/UDA

REF. ALI25640

735.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris amb 48m² terrassa en venda a El
Campello
Espanya »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

157m²
Plànol  

48m²
Terrassa

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Excel·lent casa adossada d&#39;obra nova davant de mar
en luxós complex residencial amb piscina interior i
exterior, jacuzzi i gimnàs en venda a la Vila Joiosa,
Alacant.

Fantàstica casa adossada d'obra nova a tan sols 200 metres de la platja, a la
extraordinària zona d'Allonbay.

Allonbay és un complex privat tancat de 71 cases adossades, apartaments, dúplex i
àtics d'un, dos o tres dormitoris, situat just davant de la platja.

Els residents es beneficien de tots els serveis exclusius d'una urbanització moderna i
de luxe: una esplanada verda amb arbres mediterranis, piscina comunitària amb
zones de gespa i de platja, zona interior d'aigües amb spa, carril de natació
climatitzat, jacuzzi i bany turc , parc infantil i gimnàs.
La tercera fase d'aquest fantàstic complex, actualment en construcció, es lliurarà en
2022.

Aquesta increïble casa adossada d'una planta de 157 m² i amb orientació nord-est es
troba davant de la resta de l'residencial Allonbay, per la qual cosa brinda exclusives
vistes a la mar en un entorn ple d'oliveres i eucaliptus naturals.

Blanques i sinuoses corbes il·luminades pel sol d'Mediterrani es fonen amb el luxe
discret d'un habitatge pensada per gaudir de l'espai interior i exterior, gràcies als
seus 109 m² de superfície neta interna i als 48 m² de terrassa.

A l'entrar trobem un saló-menjador diàfan amb cuina totalment equipada, on els
grans finestrals aporten molta lluminositat. Davant hi ha una espectacular terrassa
de 48 m² que es pot utilitzar com a jardí o solàrium, un lloc ideal per recolzar-se i
contemplar les estrelles reflectides al mar o relaxar al jacuzzi.

A l'esquerra de l'entrada hi ha un gran dormitori principal amb bany privat i accés a
la terrassa. A la dreta hi ha dos dormitoris i dos banys. Tots els dormitoris tenen
armaris encastats i molta llum natural.

Tots els habitatges disposen d'una plaça d'aparcament al garatge subterrani de la
urbanització.

lucasfox.cat/go/ali25640

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
A primera línia de mar , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Gimnàs, Llum natural, Edifici modernista,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta magnífica urbanització amb
vistes a la mar en Allonbay.

Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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