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€4,800,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 100m² terras te koop in Finestrat, Alicante
Spanje » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03590
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OMSCHRIJVING

Werkelijk unieke villa om te genieten van een
adembenemend uitzicht op de Middellandse Zee en de
berglandschappen met een spectaculair terras met
zwembad, jacuzzi en recreatiegebied.
Deze unieke designvilla ligt op een aangelegd terrein op de hellingen op het zuiden
van de exclusieve gated community Altea Hills Residence. Het biedt privacy,
veiligheid en een prachtig uitzicht over het dramatische berglandschap naar de
Middellandse Zee.
Gebouwd om optimaal te genieten van het perfecte klimaat en een panoramisch
uitzicht, heeft het huis een prachtig gebogen ontwerp dat overvloedige buiten open
en overdekte ruimtes creëert, inclusief leuke zones, een spectaculair infinity pool,
een jacuzzi en een bar met barbecue.
Dit is een elegant, eigentijds huis met 4 verdiepingen, volledig ingericht naar een
uitzonderlijke standaard en instapklaar. Het beschikt over de nieuwste technologie,
met een gezoneerd alarmsysteem en uitgebreide domotica, centrale
vloerverwarming, elektrische rolluiken, een glazen lift en meer.
Automatische poorten bieden veilige toegang tot de begane grond en een garage
voor 5 wagens, gescheiden van de gang door een opvallende glazen wand. Dit niveau
heeft ook een zelfstandig studio-appartement voor personeel of gasten met een
slaapkamer, badkamer en keuken.
De eerste verdieping heeft suites met 2 slaapkamers, een met een jacuzzi en beide
met een satelliettelevisie en een prachtig uitzicht op zee en de bergen. Er is ook een
sportschool op dit niveau en een onderhoudsruimte.
De tweede verdieping heeft een grote open woonkamer met drie glazen wanden om
optimaal te genieten van het adembenemende uitzicht, plus een
thuisbioscoopsysteem om te ontspannen en te genieten van de warmte van de
designer open haard. Deze kamer loopt door naar de open keuken in Amerikaanse
stijl van Gannenau en een stijlvolle eethoek, en kijkt ook uit op het grote terras.
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Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Gym, Prive garage,
Lift, Hoge plafonds, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Beveiliging, Domotica systeem, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Open haard,
Rolstoeltoegankelijk, Uitzicht, Verwarming,
Zonnepanelen
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Dit is een prachtige ruimte met alles wat je nodig zou kunnen hebben om te
ontspannen, te entertainen en te genieten van deze fantastische locatie en die
waanzinnige uitzichten. Het infinity pool met zout water is bereikbaar via een
overdekt gedeelte met een indrukwekkende bar en barbecueplaats, buiten dineren
en chill-out zones en een klimaatgeregelde wijnkelder. Er is ook een jacuzzi,
buitendouche en veel ruimte om van de zon te genieten.
De bovenste verdieping is gewijd aan de master suite, met inloopkasten, integrale
kluisjes, een thuiskantoor en een simpelweg prachtig uitzicht dat perfect is om te
genieten van de spectaculaire zonsondergangen in totale privacy vanaf het terras of
door ramen van vloer tot plafond.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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