REF. JAV30378

1.728.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris amb 126m² terrassa en venda a Altea
Town
Espanya » Costa Blanca » Altea » Altea Town » 03590
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 965 208 331

altea@lucasfox.es

lucasfox.cat

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Villa Plenum està dissenyada/planificada en una parcel·la
amb espectaculars vistes al mar a l'exclusiva comunitat
Azure Altea Homes 2, una comunitat amb grans xalets de
luxe. Es troba a la Serra d'Altea, una de les zones més
prestigioses de la Costa Blanca Nord.
Una vila que engloba disseny, eficiència i qualitat. Té una distribució pensada per
aprofitar al màxim la capacitat del terreny i potenciar les vistes al mar des de les
seves estances.
L'entrada és a la planta superior, on es troba el rebedor, que comunica amb el
garatge, amb espai per a dos vehicles. Podem utilitzar les escales o l'ascensor per
baixar a la planta mitjana, on hi ha el dormitori principal i dos dormitoris més. El
dormitori principal té un bany en suite, vestidor i accés a una terrassa privada. Els
altres dos dormitoris també disposen de bany en suite, amplis armaris encastats i
comparteixen terrassa entre ells.
A la planta baixa es troben totes les zones de dia, un espai diàfan i lluminós. La
cuina, amb illa central, s'uneix amb un dels porxos i terrassa exterior, on la piscina
infinita ens portarà al mar sense sortir de casa. L'ampli saló-menjador, que disposa
de grans finestrals, i accés a un segon porxo i a la terrassa principal, és una de les
joies d'aquest xalet. En aquesta planta també trobem el safareig, un bany de cortesia
interior i un altre exterior, així com l'accés a l'ascensor, que ens connecta amb la
resta de la casa.
Les zones exteriors d'aquesta propietat són de gran importància per les meravelloses
vistes i el clima mediterrani, que ens convida a viure a l'exterior. Diverses terrasses,
porxos i zones enjardinades completen el disseny d'aquest sensacional xalet a Altea.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 965 208 331

altea@lucasfox.es

lucasfox.cat

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espanya

lucasfox.cat/go/jav30378
Vistes al mar , Piscina, Jardí, Ascensor,
Edifici modernista, Sistema domòtic,
Obra nova, Cuina equipada,
Armaris encastats, 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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