
VENUT/UDA

REF. ALI33815

1.300.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a El Campello
Espanya »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03560

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

396m²
Plànol  

1.036m²
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
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DESCRIPCIÓ

Impressionant vila d'estil únic amb acabats moderns i
increïbles vistes al mar en venda a Venta Lanuza,
Campello.

Lucas Fox International presenta aquesta vila única a primera línia de mar situada a
la zona tranquil·la del Campello, que alberga algunes de les cales més boniques de la
Costa Blanca; un lloc ideal per gaudir de tota la pau i bellesa que ofereix el mar.

Aquest habitatge està dissenyat per a un màxim confort i gaudi del clima mediterrani
i amb vistes increïbles. La vila consta de 400 m² construïts en perfecte estat sobre
una parcel·la de 1036 m². L'habitatge es distribueix en tres plantes amb àmplies
terrasses, més la planta semisoterrani.

En entrar a la planta principal, trobem una moderna i elegant sala d'estar amb
finestrals panoràmics que emmarquen les extraordinàries vistes al mar i ofereixen
accés directe a la gran terrassa de fusta de teca amb piscina i àrea de barbacoa.
Aquesta meravellosa terrassa s´estén des de la sala d´estar i és perfecta per gaudir
de sopars al´aire lliure i contemplar les precioses postes de sol. Tots els espais
principals d´aquesta planta gaudeixen de sortida a la zona de la terrassa. Des d'aquí,
accedim a una gran cuina amb pati interior, feta a mida de la marca Santos, amb
electrodomèstics encastats d'alta qualitat. A la mateixa planta hi trobem el dormitori
principal amb bany privat, vestidor i accés directe a la terrassa.

Pujant a la primera planta, trobem la zona de nit amb dos dormitoris amplis i un bany
complet. Aquí també hi trobem una estança àmplia amb possibilitat d'habilitar un
dormitori addicional. Tots gaudeixen d´extraordinàries vistes al mar.

La planta superior actualment es fa servir com a oficina a casa i es pot transformar
potencialment en un cinquè dormitori. Aquest espai es beneficia de vistes
panoràmiques al mar i les muntanyes. Des d´aquí, tenim accés al solàrium d´uns 30
m², que ens farà sentir la immensitat del mar, mentre contemplem la Costa Blanca,
des de Benidorm fins a Santa Pola.

La planta semisoterrani gaudeix de llum i ventilació natural i ofereix un gran espai
polivalent que seria un perfecte gimnàs, ludoteca o sala de jocs.

lucasfox.cat/go/ali33815

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Piscina, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Vestidor, Traster, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Alarma, Aire condicionat
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Per a un màxim confort, la vila està construïda amb materials de la millor qualitat,
amb estructura reforçada, fusteria exterior d'alumini amb doble vidre, aïllament
tèrmic i acústic, sistema de seguretat disponible, instal·lació de calefacció per
radiadors i preinstal·lació d'aire condicionat.

El jardí de baix manteniment proporciona un bonic entorn natural i millora la
sensació de privadesa i luxe d'aquesta meravellosa vila.

Aquest habitatge és ideal com una impressionant residència habitual o com a casa de
vacances. Si busqueu una casa en perfectes condicions, amb grans qualitats i una
còmoda distribució on poder descansar amb la màxima tranquil·litat, poseu-vos en
contacte 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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