REF. ALT36154

1.145.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 231m² de jardí en venda a Calpe
Espanya » Costa Blanca » Altea » Calpe » 03710
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Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espanya

REF. ALT36154

1.145.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 231m² de jardí en venda a Calpe
Espanya » Costa Blanca » Altea » Calpe » 03710

4

4

552m²

885m²

231m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Jardí

DESCRIPCIÓ

Casa d'obra nova de 4 habitacions amb piscina i vistes al
mar amb jardí de 231 m² en venda a Calp, Costa Blanca.
Idealment ubicat en una zona residencial a la part alta de Calp a la Costa Blanca, a 10
minuts del centre de la ciutat i de la platja de la Fustera, aquest magnífic xalet nou de
231 m² amb 4 habitacions, gaudeix d'unes vistes impressionants al mar i d'una zona
enjardinada de 885 m², terrasses d'uns 80 m² amb piscina.
Dissenyat amb elegància fins a l'últim detall i combinant un estil arquitectònic net
amb una decoració mínima però luxosa, aquesta propietat ofereix l'oportunitat
definitiva de relaxar-se i relaxar-se en la privadesa.
La vila consta de 3 nivells. La planta baixa acull la sala principal i les zones de cuina,
ambdues obertes a la zona de la piscina, una terrassa coberta i el jardí amb una vista
fantàstica sobre el mar.
Hi trobareu 2 habitacions amb vestidors amb accés directe a la piscina i 2 banys.
A la planta superior hi ha 1 gran dormitori principal amb bany. Gaudireu d'una gran
terrassa amb vistes al mar sense obstacles.
La planta baixa, a nivell del carrer, disposa d'un pis de 50 m² amb entrada privada.
Consta de menjador, cuina oberta i un dormitori amb bany. En aquest nivell hi
trobareu un gran garatge de 80 m² amb traster.
L'acabat final és elegant amb un alt nivell de materials i una artesania d'alta qualitat.
Aquest nou edifici us oferirà els últims avenços tecnològics pel que fa al rendiment
tèrmic, acústic i d'estanqueïtat; el sistema Home Management del teu mòbil
controlarà la il·luminació, l'aire condicionat, la persiana exterior, la porta corredissa
del cotxe i el porter d'accés.
Tindràs accés al sistema de seguretat d'alarma des d'una aplicació mòbil.
L'habitatge disposa d'una preinstal·lació per a connexió de fibra òptica i hot spot WiFi.
Aquesta és una casa clau en mà perfecta per gaudir i relaxar-se a Calp a la Costa
Blanca.
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lucasfox.cat/go/alt36154
Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Sostres alts, Llum natural,
Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Sistema domòtic,
Seguretat, Safareig, Obra nova, Exterior,
Cuina equipada, Balcó, Alarma,
Aire condicionat

REF. ALT36154

1.145.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 231m² de jardí en venda a Calpe
Espanya » Costa Blanca » Altea » Calpe » 03710

4

4

552m²

885m²

231m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Jardí

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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