
REF. ALT35670

581.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 41m² de jardí en venda a El
Campello
Espanya »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

148m²
Plànol  

51m²
Terrassa  

41m²
Jardí

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.cat Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Excel·lent pis d´obra nova de 3 dormitoris amb jardí de 41
m² en venda en una promoció amb piscina i jardí a El
Campello.

Lucas Fox presenta aquesta espectacular promoció d'obra nova a la Vila Joiosa. Es
tracta d'un modern complex residencial ubicat a la millor zona de la Vila Joiosa a 5
minuts a peu de la cala Bol Nou i la platja El Paraíso.

Aquest residencial únic de 66 habitatges està dissenyat com un gran mirador al mar
Mediterrani, amb cinc edificis aterrits que s'adapten a una topografia amb un
pronunciat desnivell, cosa que permet que cada habitatge disposi de vistes
immillorables. A més, ofereix piscines que es fonen amb el mar, agradables jardins
exteriors i zones de passeig i descans; tot confereix al conjunt un equilibri entre
modernitat i paisatge

Aquest habitatge es distribueix en dues plantes. A la planta principal trobem el saló-
menjador amb la cuina de planta oberta, en un espai obert i diàfan, per maximitzar
l'espai. Aquest espai s´obre a una agradable terrassa, amb zona chill-out per gaudir
en família. La zona de nit compta amb dos dormitoris, un d'ells amb bany privat i un
altre bany addicional.

La planta secundària acull una estança polivalent, que pot servir com a dormitori
principal amb el seu bany privat i amb sortida a un magnífic jardí.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.

lucasfox.cat/go/alt35670

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Gimnàs, Llum natural, Terrassa comunitària,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Sala de jocs, Obra nova, Exterior, Alarma,
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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