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OMSCHRIJVING

Droompenthouse met spectaculair uitzicht op zee, in het
&quot;Adelaarsnest&quot; van het buitengewone
Allonbay-gebied.
Allonbay is een privé en omheind complex van 71 zorgvuldig ontworpen herenhuizen,
appartementen, duplexen en penthouses met twee of drie slaapkamers.
Het ligt op een eeuwenoude locatie waar u, net als de oude inwoners van de stad
Allon, kunt genieten van een baai met turquoise zee en een strand met kristalhelder
water. Daarnaast profiteren bewoners van alle exclusieve diensten van een moderne,
luxe ontwikkeling: een groene esplanade met mediterrane bomen,
gemeenschappelijk zwembad met gazon en strand, binnenwater met spa, verwarmde
zwembaan, jacuzzi en Turks bad, speeltuin en een fitnessruimte .
De tweede fase van deze fantastische promotie, die momenteel wordt gebouwd, zal
in juni 2021 worden opgeleverd.
Dit ongelooflijke duplex penthouse van bijna 200 m² en met een noordoostelijke
oriëntatie bevindt zich in de elegante toren 4. Witte bochten verlicht door de warme
mediterrane zon versmelten met de discrete luxe van dit huis. Het pand is ontworpen
om te genieten van de binnen- en buitenruimtes, dankzij de 100 m²
binnenoppervlakte en 76 m² terrassen.
Bij binnenkomst vinden we de open woon-eetkamer met volledig uitgeruste keuken.
In deze ruimte komt het warme licht door de grote ramen naar binnen. Rechtdoor is
er een overdekt terras van 15 m², ideaal om te ontspannen in gezelschap. Een trap
links nodigt ons uit om de wonderen van de tweede verdieping te ontdekken.
Maar eerst, aan de rechterkant, leidt een gang naar 2 slaapkamers, 2 slaapkamers en
2 badkamers, waarvan een en-suite. Alle slaapkamers hebben inbouwkasten en veel
natuurlijk licht.
De bovenste verdieping biedt een grote slaapkamer met een badkamer en toegang
tot het spectaculaire terras van bijna 60 m², dat kan worden gebruikt als een tuin of
zonneterras. Een ruimte om achterover te leunen en na te denken over de sterren
weerspiegeld in de zee of ontspannen in de jacuzzi.
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Zeezicht, Binnenzwembad, Terras,
Zwembad, Jacuzzi, Spa, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Domotica systeem,
Exterior, Inbouwkasten, Nieuwbouw,
Volledig uitgeruste keuken
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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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