
REF. JAV30379

1.908.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 144m² terrassa en venda a Altea
Town
Espanya »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

505m²
Plànol  

957m²
Dimensions del terreny  

144m²
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

Un edifici d'estil minimalista a estrenar, amb la millor
qualitat i un disseny perfecte.

Villa Aura es troba en una de les zones més desitjades d'Altea, combinant tecnologia
d'avantguarda, interiors confortables, eficiència energètica i materials que milloren
la llum i l'espai.

La propietat, amb vistes de 360° sobre el mar i l'skyline de Benidorm, està situada en
una zona privilegiada d'Altea la Vella a Azure Altea Homes, un dels enclavaments més
emblemàtics de la Costa Blanca Nord. L'arquitectura, amb les seves línies modernes i
funcionals, està pensada per deixar respirar els espais i obrir-se a la gran terrassa i
piscina. La llum, l'aire, el mar i la vegetació deixen clar que l'estil s'adapta al paisatge
i s'hi integra.

Està construït en tres nivells, l'accés es fa pel nivell més alt, que allotja el garatge i el
vestíbul de la casa, dotat d'ascensor, perquè el moviment entre nivells sigui còmode.
A la planta mitjana hi ha tres dormitoris, tots amb bany en suite i accés a una
terrassa per gaudir del mar des de totes les estances de la casa. A la planta principal
hi ha el quart dormitori d'aquest xalet, també amb accés directe a la terrassa i a tota
la zona de dia, un gran saló menjador obert comunicat amb la cuina, la terrassa i la
piscina.

Villa Aura és molt més que una magnífica propietat al costat del Mediterrani, és un
xalet eficient equipat amb calefacció, aire condicionat i sistema d'aigua calenta
d'Aerotermia, instal·lació de plaques fotovoltaiques, punt de recàrrega de cotxes
elèctrics i sistema domòtic per estar sempre connectat. la teva llar.

Els espais exteriors, construïts a diferents nivells, permeten que la pedra i les plantes
autòctones tinguin la seva funció decorativa, alhora que s'integren perfectament amb
l'entorn. L'arquitectura pura en un entorn únic us espera a Azure Altea Homes

lucasfox.cat/go/jav30379

Vistes al mar , Piscina, Jardí, Ascensor,
Edifici modernista, 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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