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REF. ALI22634

294 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 2 Sovrum med 123m² Trädgård till salu i El Campello,
Alicante
Spanien »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

2
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3
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154m²
Planlösning  

123m²
Trädgård

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Exklusiv villa med två våningar med havsutsikt i det
underbara skyddade naturområdet Allonbay.

Detta vackra hus med två våningar med terrass och trädgård mot Medelhavet ligger i
den eleganta bostadsutvecklingen Allonbay, vid strandpromenaden, mellan
Villajoyosa och Benidorm.

Detta privata och gated-komplex med 71 bostäder erbjuder en rad omsorgsfullt
designade radhus, lägenheter, duplex och takvåningar.

Det ligger på en ålderdomlig plats där du, precis som de gamla invånarna i staden
Allon, kan njuta av en vik med turkos hav och en strand med kristallklart vatten.
Dessutom kan du dra nytta av alla exklusiva tjänster från en modern och lyxig
utveckling: en grön planering med medelhavsträd, gemensam pool med gräsmatta
och strandområden, inomhus vattenområde med spa, uppvärmd badgränd, jacuzzi
och turkiskt bad, lekplats och gym .

Vid inresan finns det en öppen yta på 36 m² med rikligt ljus: ett vardagsrum med ett
öppet, fullt utrustat kök. Stora fönster öppnar mot utomhusområdet. En gästtoalett är
det enda stängda utrymmet. Därefter finns en öppen terrass på 61 m² och en
avkopplande trädgård på 41 m² där du kan äta middag med familj och vänner, lägga
till solstolar eller till och med ägna en del av det gröna området till en köksträdgård.

Tillbaka inuti leder en upphängd trappa till vänster till första våningen, med 2 sovrum
med privata badrum och 2 täckta terrasser på 8 och 5 m², perfekt för att njuta av
avkopplande kvällar.

Alla fastigheter har en parkeringsplats i underjordiskt garage för utvecklingen.

Huset är utrustat med luftkonditionering, dubbelglasade fönster och förstärkta
dörrar för att garantera maximal komfort.

Kontakta oss för att besöka detta magnifika hus med en trädgård och terrasser i
Allonbay.

lucasfox.se/go/ali22634

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Inomhuspool, Spa, Gym, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Domotiskt system
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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