
REF. ALI30066

420.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a El Campello
Espanya »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

126m²
Plànol  

46m²
Dimensions del terreny

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

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Excel·lent casa adossada d'obra nova en un complex
residencial amb piscina, jacuzzi i gimnàs i garatge a
primera línia de mar a Villajoyosa, Alacant

Aquesta bonica casa de 2 plantes amb terrassa i jardí davant del mar Mediterrani
està situada a l'elegant urbanització d'Allonbay, a primera línia de mar, entre
Villajoyosa i Benidorm.

Aquest complex privat i tancat de 71 habitatges ofereix una varietat de cases
adossades, apartaments, dúplex i àtics curosament dissenyats.

Es troba en un lloc mil·lenari on, igual que els antics habitants de la ciutat d'Allon, es
pot gaudir d'una badia de mar turquesa i d'una platja d'aigües cristal·lines. A més,
gaudeixes 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
platja, zona d'aigua interior amb spa, carril de bany climatitzat, jacuzzi i bany turc,
parc infantil i gimnàs. .

En entrar a la casa, hi ha un espai obert de 36 m² amb abundant llum: un saló
menjador amb cuina oberta i totalment equipada. Grans finestrals s'obren a la zona
exterior. Un lavabo de convidats és l'únic espai tancat. A continuació, hi ha una
terrassa oberta de 61 m² i un relaxant jardí de 41 m² on podreu sopar amb la família i
els amics, afegir gandules o fins i tot dedicar part de l'espai verd a un hort.

De tornada a l'interior, una escala suspesa a l'esquerra condueix al primer pis, amb 2
habitacions amb bany privat i terrassa coberta de 5 m², ideal per gaudir de vetllades
relaxants.

Totes les propietats disposen d'una plaça d'aparcament al garatge subterrani de la
promoció.

La casa està equipada amb aire condicionat, finestres de doble vidre i portes
blindades per garantir el màxim confort.

Contacta'ns per visitar aquesta magnífica casa amb jardí i terrasses a Allonbay.

lucasfox.cat/go/ali30066

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
A primera línia de mar , Piscina coberta ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Gimnàs, Sostres alts, Terrassa comunitària,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Parc infantil, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat
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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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