REF. ALI18902

€595,000 Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Hus/Villa med 6 Sovrum med 300m² Trädgård till salu i El Campello, Alicante
Spanien » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03550
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60m²

300m²
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Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

Trädgård

REDUCERAT PRIS

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se
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ÖVERBLICK

Magnifik miljövänlig familjehus till salu i La Font med
utsikt över havet och bergen. Snyggt utformad för att dra
nytta av solljus och med mobila paneler för en mångsidig
layout.
Denna fantastiska villa har ett utmärkt läge i det prestigefyllda La Fontbostadsområdet, bara ett stenkast från stranden Muchavista och centrum av Alicante.
lucasfox.se/go/ali18902

Med inredning av den välkända Toto Baeza, erbjuder detta unika familjehem elegans,
riklig ljus, rymliga och mångsidiga rum samt vacker utsikt och gott om integritet.
Huset sticker ut på grund av sin tramex fasad, som på sommaren är täckt av en
japansk creeper plant som tillåter ljus att passera och samtidigt är en
säkerhetsfunktion.
En gång inuti hittar vi en stor vägg på västsidan utan fönster, vilket innebär att hela
huset är orienterat i öster och i söder, och utnyttjar helt naturligt ljus och Levantebrisen som håller hemmet coolt.
Rummen på bottenvåningen är mycket mångsidiga tack vare mobilpanelerna som
erbjuder olika layoutalternativ. Köket kan anslutas till vardagsrummet eller vara helt
oberoende, det har en stor ö omgiven av lådor, väggarna döljer apparaterna och olika
möbler, skåp och skafferi. Från köket öppnar vi en första halvtäckad terrass och går
sedan ut till en stor trädgård med en 12 meter lång pool, en teakdäckad esplanad
med en bekväm bänk för solbadning och nedanför har vi ett grönt område med
konstgjord gräsmatta. Ett komplett badrum och ett mångsidigt rum komplett
huvudvåningen i huset.
På övervåningen hittar vi sovrummet med utsikt över poolen, ett omklädningsrum
och ett eget badrum, 3 enkelrum med omklädningsrum, skrivbord och tillgång till
balkong, läsareal eller sittgrupp och terrass till norr från vilken du kan njuta av
utsikten över bergen och spår av den torra flodbädden. Bottenvåningen mäter 100
meter och har parkeringsplatser för upp till 4 bilar, ett förråd och 2 dubbelrum. Kort
sagt, ett otroligt privilegierat familjehem med unika designfunktioner och ett utmärkt
läge.
Kontakta oss idag för att ordna en visning.

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Högt i tak, Naturligt ljus,
Parkett, , Balkong, Chill out plats,
Djur vänligt, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Inbyggda garderober, Larm,
Lekplats, Luftkonditionering, Säkerhet,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt, Walk-in closet

REF. ALI18902

€595,000 Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Hus/Villa med 6 Sovrum med 300m² Trädgård till salu i El Campello, Alicante
Spanien » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03550

6

3

363m²

1,000m²

60m²

300m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

Trädgård

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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se

