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DESCRIPCIÓ

Magnífica casa d&#39;estil únic amb façana de pedra i
impressionants vistes a la mar en venda a la millor
ubicació de la Coveta Fuma, Campello.

Lucas Fox International li presenta aquest habitatge única a tota la Costa Blanca,
situada en les altures de la prestigiosa zona de la Coveta Fuma, Campello, on es
troben algunes de les cales més boniques de la Costa Blanca. Sens dubte, un lloc en
el qual gaudir de tota la pau i la bellesa que ofereix el mar.

Un dels aspectes més destacats d'aquest habitatge són les seves excel·lents qualitats
i el seu disseny, pensat per al seu màxim confort. La planta en forma de L per
protegir de vent, l'orientació sud i la disposició de el terreny de 2.590 m², on no es
veu cap altra edificació, donen la impressió d'estar sol i envoltat de la immensitat de
la mar.

La construcció d'aquesta preciosa vila va durar en total uns 6 anys. Els materials
d'alta qualitat van ser seleccionats per oferir un ambient únic, barrejant el antic amb
les noves tecnologies. L'habitatge presenta una façana de pedres i parets de formigó
amb un gruix total de 50 cm, el que ofereix un aïllament excel·lent i permet estalviar
despeses de llum a l'garantir una temperatura constant en tota la casa. Al sostre
podem apreciar teules antigues agafades d'un monestir combinades amb teules
noves sota per obtenir un perfecte segellat. A l'interior, l'atenció a l'detall es fa
evident, especialment si ens fixem en les rajoles dels banys pintats a mà, les bigues
antigues a la vista, la porta de ferro, així com el sòl en fang natural cuit fet a mà.

Pel que fa a tecnologia, la casa ha estat equipada per viure amb total comoditat:
terra radiant, aspiració central, alarma perimetral, calefacció central, descalcificador
d'aigua, reg automàtic i llums a tot el jardí, terra radiant, radiadors, així com diversos
quadres elèctrics per a una major eficiència (un per cada planta). A més, cada
finestra de la casa pot entrar al mur, el que permet una obertura total.

Quant a la distribució, aquest immoble de gairebé 1.000 m² es divideix en tres
plantes i cada estada té vistes a la mar.

lucasfox.cat/go/ali29301

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Spa, Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat,
Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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A la planta baixa se situa la zona de dia, amb diverses sortides a l'meravellós jardí
amb arbres, flors, fonts de disseny i piscina climatitzada d'aigua salina. Aquesta
planta principal es compon d'un ampli rebedor, dos salons (un d'ells amb una
impressionant xemeneia de pedra), un menjador, una cuina amb forn professional i
una altra cuina d'estiu amb barbacoa.

Pujant a la primera planta hi trobem la zona de nit amb tres dormitoris i els seus
respectius banys. El dormitori principal ofereix un espai d'uns 110 m² amb un ampli
vestidor i un bany amb dutxa i banyera. Els balcons d'aquesta planta són perfectes
per admirar el preciós jardí i el mar.

La planta inferior de l'habitatge alberga diverses zones: un gimnàs complet amb
dutxes, jacuzzi i sauna, un celler al costat d'un saló recreatiu amb una sala de billar,
així com un pis independent amb dos amplis dormitoris que comparteixen un bany
complet i un saló menjador amb cuina. En aquesta planta s'ubica també la zona de el
personal de servei, que és un estudi independent amb cuina integrada i sortida
directa a jardí inferior.

En definitiva, un habitatge que destaca per la seva intimitat, tranquil·litat i vistes
clares sense estar completament aïllats.

Si el que busca és una casa amb un estil únic, poder gaudir de les millors vistes de la
Costa Blanca i viure amb tota la comoditat que ofereixen les tecnologies d'avui, no
s'ho pensi més i truqui'ns per concertar una visita!
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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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