
REF. JAV30379

1.908.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 144m² terras te koop in Altea Town
Spanje »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Slaapkamers  

6
Badkamers  

505m²
Plattegrond  

957m²
Perceeloppervlakte  

144m²
Terras

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.co.nl Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een gloednieuw gebouw in minimalistische stijl, met de
beste kwaliteit en een perfect ontwerp.

Villa Aura is gelegen in een van de meest gewilde gebieden van Altea en combineert
geavanceerde technologie, comfortabele interieurs, energie-efficiëntie en materialen
die licht en ruimte verbeteren.

Het pand, met 360° uitzicht op de zee en de skyline van Benidorm, is gelegen in een
bevoorrechte omgeving van Altea la Vella in Azure Altea Homes, een van de meest
emblematische enclaves van de Costa Blanca Noord. De architectuur, met zijn
moderne en functionele lijnen, is ontworpen om de ruimtes te laten ademen en open
te staan voor het grote terras en het zwembad. Licht, lucht, zee en vegetatie maken
duidelijk dat de stijl zich aanpast aan het landschap en daarin integreert.

Het is gebouwd op drie niveaus, de toegang is via het hoogste niveau, dat de garage
en de hal van het huis herbergt, uitgerust met een lift, zodat de verplaatsing tussen
de niveaus comfortabel is. De middelste verdieping herbergt drie slaapkamers,
allemaal met en-suite badkamers en toegang tot een terras om vanuit elke kamer van
het huis van de zee te genieten. Op de begane grond is de vierde slaapkamer van
deze villa, ook met directe toegang tot het terras en het hele daggedeelte, een grote
open woonkamer verbonden met de keuken, het terras en het zwembad.

Villa Aura is veel meer dan een prachtig pand aan de Middellandse Zee, het is een
efficiënte villa uitgerust met verwarming, airconditioning en warmwatersysteem door
Aerotermia, installatie van fotovoltaïsche panelen, oplaadpunt voor elektrische
auto's en domoticasysteem om altijd op uw huis.

De buitenruimtes, gebouwd op verschillende niveaus, laten steen en inheemse
planten hun decoratieve rol spelen, terwijl ze perfect integreren met de omgeving.
Pure architectuur in een unieke setting wacht op u bij Azure Altea Homes

lucasfox.co.nl/go/jav30379

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Lift,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Alarm, Airconditioning
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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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