
REF. ALT36905

1.195.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Altea Town
Espanya »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

398m²
Plànol  

1.110m²
Dimensions del terreny

+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

A Altea Hills, aquest xalet totalment reformat gaudeix
d'una vista molt bonica al mar, 5 habitacions grans, grans
terrasses, un jardí mediterrani, una zona de gimnàs i una
piscina.

Situada a la zona més sol·licitada d'Altea Hills, aquesta casa amb encant mediterrani
ha estat totalment reformada amb esperit modern amb materials acuradament
seleccionats l'any 2022.

A la planta principal, des de l'amplia entrada, quedareu captivats per la fantàstica
vista al mar sobre la badia d'Altea. Tindreu accés a un ampli saló amb llar de foc i
després a un menjador que s'obre a una terrassa molt gran amb vistes al mar. En
aquesta cuina de disseny, molt funcional i totalment equipada, prepararàs deliciosos
àpats que compartiràs amb la família o els amics sota una terrassa coberta annexa.

A la planta superior hi ha el dormitori principal amb terra de fusta i el seu vestidor i
el seu bany privat que us encantarà amb la seva banyera gaudint de les vistes al mar.
Tres habitacions espaioses i 2 grans banys amb dutxa completen aquesta planta.

A la planta baixa amb entrada independent, hi ha un dormitori amb bany, una zona
de gimnàs, un celler on gaudir de tasts entre amics i una sala tècnica amb traster. En
aquest nivell i envoltat d'una terrassa molt agradable, es pot gaudir de la zona de la
piscina.

Gràcies a la distribució optimitzada a tot arreu, aquesta propietat és ideal per rebre
un gran nombre de convidats, i apta per a famílies nombroses, on tothom pot
mantenir la seva intimitat, oferint la possibilitat d'escapar-se a un dels molts racons
relaxants tant per dins com per fora.

Aquesta vila està equipada amb aire condicionat i alarma.

La vila està envoltada d'uns terrenys tancats i enjardinats perfectament cuidats de
1.110 m², que ofereixen flors madures i variades, eucaliptus, xiprers i arbres fruiters
com albercoquers, mangos i tarongers, amb vistes espectaculars al mar.

lucasfox.cat/go/alt36905

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina, Jardí, Gimnàs, Garatge privat,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Seguretat, Sala de jocs,
Safareig, S'accepten mascotes , Renovat,
Parc infantil, Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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A més de ser ideal per al seu clima, viure a Altea Hills ofereix la comoditat d'estar a
pocs minuts del camp de golf, de les platges, de dos ports on atraquen vaixells de
luxe i de l'esplanada marítima amb palmeres, un lloc meravellós. per passar les
vetllades per sopar o prendre una copa en una de les moltes terrasses.

Altea és famosa per la seva església amb cúpula blava, el centre històric de la ciutat
ofereix molts grans restaurants, cafeteries i botigues d'artesania que es troben
repartides pels carrers empedrats on també trobareu sovint pintors i artistes de tot
tipus treballant, inspirats en la bellesa. del poble.

L'aeroport més proper a Altea és a Alacant, a 60 km, i l'autopista A7 connecta la
població d'Altea amb la resta del país.
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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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	A Altea Hills, aquest xalet totalment reformat gaudeix d'una vista molt bonica al mar, 5 habitacions grans, grans terrasses, un jardí mediterrani, una zona de gimnàs i una piscina.

