
REF. ALT36809

560.000 € Pis - En venda
Pis de 4 dormitoris amb 50m² terrassa en venda a Altea Town, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

220m²
Plànol  

50m²
Terrassa

+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

Pis molt exclusiu de 220 m2 per reformar, amb
extraordinàries vistes al mar, saló-menjador doble, 4
habitacions, 3 banys, terrassa i pàrquing.

Magnífic i ampli pis amb vistes al mar des de les habitacions principals en un
complex molt famós al cor d'un port esportiu, just a primera línia de platja.

La propietat està situada al cor d'un complex residencial molt famós amb piscina
coberta, conserge i accés directe a la platja i al port.

L'entrada a l'apartament es fa per la terrassa arbrada d'uns 50 m². De seguida
quedem captivats per la vista al mar que s'estén fins a Altea. Un ampli saló menjador
doble de 35 m² amb vistes al mar et permet relaxar-te i menjar amb la família i els
amics. La cuina moderna i totalment equipada disposa d'una habitació del darrere
que serveix d'emmagatzematge i bugaderia. És possible crear un espai obert
combinant la cuina i el saló doble. L'accés directe a un pati que s'obre a una piscina
permet gaudir de la frescor i la tranquil·litat d'aquest indret.

Un ampli passadís amb un despatx condueix als dormitoris. Aprofitant les precioses
vistes al mar, el dormitori principal de 28 m² també inclou un bany amb dutxa, lavabo
de cortesia i bidet. El dormitori de convidats, que també té vistes al mar, té el seu
propi bany privat amb banyera, lavabo i bidet. Les altres dues habitacions estan
situades al costat del pati i comparteixen el mateix bany amb banyera, bidet i lavabo.
Sota la terrassa i accessible directament des de la terrassa hi ha un taller que també
pot servir com a magatzem d'uns 40 m².

Tindreu l'oportunitat de personalitzar i modernitzar aquesta propietat com podeu
veure als renders.

Contacta per concertar una visita d'aquest apartament únic presentat per Lucas Fox.

lucasfox.cat/go/alt36809

Vistes al mar , Terrassa, Piscina,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Vistes, Traster, S'accepten mascotes ,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció
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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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