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DESCRIPCIÓ

Villa atemporal amb vistes a la mar ia la muntanya, en
una prestigiosa zona residencial de golf amb pistes de
tennis i instal·lacions per muntar a cavall.
Increïble oportunitat per invertir en una experiència única a la vida i així poder
gaudir de l'autèntic art de la natura des del saló de casa seva. Li serà impossible
apartar la mirada d'aquests magnífics paisatges, mentre es van transformant al llarg
del dia, amb l'avanç de el sol. Aquesta bonica habitatge se situa en el complex
residència de la Sella, situada a la zona amb més prestigi de la Costa Blanca, una
zona única d'elegància, classe i confort. A només 10 minuts en cotxe trobareu
l'animada localitat de Dénia, amb les seves botigues, les seves zones d'oci i el seu
port, que una vegada va ser el més gran d'Espanya.
Els serveis i instal·lacions de la urbanització inclouen un sistema de control d'entrada
i vigilància, un club social, pistes de tennis i pàdel i instal·lacions per muntar a cavall.
Fins i tot, ofereix un centre budista inaugurat per un representant de l'propi Dalai
Lama, que ha arribat a rebre convidats estrella budistes com Richard Gere.
L'habitatge presenta un excel·lent disseny clàssic distribuït en tres plantes. Cada
planta s'ha concebut pensant en crear una aura de luxe, elegància i relaxació. Els
finestrals de sòl a sostre accentuen la seva lluminositat i espai interior. A més, la
combinació de colors i textures emprades en les diferents superfícies asseguren un
acabat excel·lent.
A la planta baixa, ens dóna la benvinguda un rebedor d'entrada amb accés a dos
dormitoris de convidats i dos banys, a més d'unes escales que comuniquen amb les
plantes superiors. En aquesta mateixa planta, trobem un garatge amb capacitat per a
dos vehicles, una piscina i un jacuzzi exterior.
La planta principal ofereix un saló molt ampli amb llar de foc moderna, però clàssica.
A més, compta amb una lluminosa cuina equipada amb zona de menjador i accés
directe a una gran zona d'estar amb àrea de barbacoa que li permetrà gaudir d'unes
impressionants vistes panoràmiques sobre la Costa Blanca. En aquesta zona delicada
i relaxant, podrà contemplar els capvespres més espectaculars. Finalment, ofereix un
ampli dormitori amb bany privat.
La planta superior hi la zona de nit, amb tres dormitoris amb bany privat i accés
independent a una gran terrassa comuna.
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Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Terrassa, Jacuzzi, Pista de tennis,
Garatge privat, Gimnàs,
Instal·lacions eqüestres , Pista de pàdel,
Aparcament, Terrassa comunitària,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Cuina equipada, Llar de foc,
Saló de bellesa , Seguretat, Traster,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out
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La màster suite disposa d'un vestidor, un bany de doble si amb jacuzzi, finestrals de
sòl a sostre amb vistes a la mar ia la muntanya. Els altres dos dormitoris s'han
concebut pensat en els més joves de la casa i ofereix molt espai per jugar, divertir-se
i fomentar la creativitat.
Aquest habitatge és una oportunitat perfecta per a una família gran que busqui
privacitat i un estil de vida còmode. A més, compta amb un emplaçament privilegiat i
de molt prestigi, a prop de restaurants i de tots els serveis per garantir als seus
residents una excel·lent qualitat de vida.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per més informació sobre aquesta
espectacular habitatge.
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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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