REF. ALI28321

€450,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 95m² terrassa en venda a El
Campello
Espanya » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03111
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es
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Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Habitatge amb una exclusiva arquitectura contemporània
i espectaculars vistes cap al mar i la muntanya Cabeçó
d&#39;Or.
Aquesta fabulosa vila amb impressionants vistes panoràmiques s'assenta sobre una
assolellada parcel·la de 824 m² orientada cap al sud. Situada a la zona residencial de
Busot, aquesta espaiosa habitatge ofereix seguretat, privacitat i un estil de vida
confortable.
La casa ha estat construïda amb un alt estàndard, tant en termes de decoració com
en l'excel·lent qualitat dels materials utilitzats. Es distribueix en planta principal,
semisoterrani i solàrium de 65 m² al terrat.
Entrant a la casa, a la planta principal tenim el saló diàfan amb cuina i vistes cap a la
zona de la piscina i el mar. A continuació hi ha dos dormitoris amplis, un bany, el
dormitori principal amb vestidor i bany privat i una terrassa de 30 m². Aquest nivell
alberga també una bugaderia i una zona d'entrada.
El semisoterrani inclou un enorme saló que podria dividir-se en diverses estances,
una habitació molt gran i un bany complet.
Els excel·lents exteriors ofereixen una piscina de 8 x 4 m envoltada d'una zona per
prendre el sol, jardí i aparcament.
L'habitatge està equipada amb calefacció i refrigeració per sòl radiant, il·luminació
led, control de domòtica, aire condicionat, porta pivotant a l'entrada i molt més.
Totes les estades tenen grans finestrals per gaudir d'unes vistes immillorables i de la
llum natural. Un habitatge fantàstica a estrenar i envoltada de muntanyes, natura i
sol.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar més informació i concertar una
visita.
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Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Piscina, Terrassa, Sostres alts, Aparcament,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Sistema domòtic
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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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