
VERKOCHT

REF. ALI25640

735.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 48m² terras te koop in El Campello,
Alicante
Spanje »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

157m²
Plattegrond  

48m²
Terras

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Uitstekend nieuwbouw huis aan het water in het luxe
residentiecomplex met open en overdekt zwembad,
jacuzzi en fitnessruimte te koop in Villajoyosa, Alicante.

Fantastisch nieuwbouw herenhuis op slechts 200 meter van het strand, onderdeel
van het buitengewone Allonbay-gebied.

Allonbay is een besloten complex van 71 zorgvuldig ontworpen herenhuizen,
appartementen, duplexen en penthouses met een, twee of drie slaapkamers, gelegen
recht tegenover het strand.

Bewoners profiteren van alle exclusieve diensten van een moderne, luxe
ontwikkeling: een groene esplanade met mediterrane bomen, gemeenschappelijk
zwembad met gazon en strand, binnenwater met spa, verwarmd zwembad, jacuzzi en
Turks stoombad, speeltuin en fitnessruimte.

De derde fase van deze fantastische ontwikkeling, die momenteel in aanbouw is,
wordt in 2022 opgeleverd.

Dit ongelooflijke gelijkvloerse herenhuis van 157 m² met een noordoostelijke
oriëntatie bevindt zich tegenover de rest van de residentie Allon Bay en biedt een
exclusief uitzicht op zee en is omgeven door een olijftuin en een natuurlijke
eucalyptusboomgaard.

Witte rondingen verlicht door de warme mediterrane zon versmelten met de discrete
luxe van dit huis. Het pand werd ontworpen om zowel binnen als buiten te genieten,
dankzij zijn netto binnenoppervlakte van 109 m² en 48 m² terrassen.

Bij binnenkomst vinden we de open woon-eetkamer met volledig uitgeruste keuken.
In deze ruimte komt het warme licht binnen door de grote ramen. Recht vooruit is er
een spectaculair terras van 48 m² dat gebruikt kan worden als tuin of zonneterras.
Een ruimte om achterover te leunen en de sterren te aanschouwen die weerspiegeld
worden in de zee of te ontspannen in de jacuzzi.

lucasfox.co.nl/go/ali25640

Zeezicht, Uitzicht op de bergen,
Eerste lijn zee, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras, Jacuzzi,
Gym, Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Barbecue, Balkon,
Airconditioning
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Aan de linkerkant van de ingang is er een geweldige hoofdslaapkamer met een
ensuite badkamer en toegang tot het terras. Aan de rechterkant zijn er nog twee
slaapkamers en twee badkamers. Alle slaapkamers zijn voorzien van inbouwkasten
en veel natuurlijk licht.

Alle woningen hebben een parkeerplaats in de ondergrondse garage van het
complex.

Neem contact met ons op om deze prachtige ontwikkeling met uitzicht op zee in
Allonbay te bezoeken.
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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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