REF. ALI25640

€735,000 Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 3 Sovrum med 48m² terrass till salu i El Campello, Alicante
Spanien » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03570
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ÖVERBLICK

Utmärkt nybyggt hus vid vattnet i det lyxiga
bostadskomplexet med öppen och täckt pool, jacuzzi och
gym till salu i Villajoyosa, Alicante.
Fantastiskt nybyggt radhus bara 200 meter från stranden, en del av det extraordinära
Allonbay-området.
Allonbay är ett privat gated komplex med 71 noggrant designade radhus, lägenheter,
duplexar och takvåningar med ett, två eller tre sovrum, som ligger precis framför
stranden.
Invånarna drar nytta av alla exklusiva tjänster i en modern, lyxig utveckling: en grön
strandpromenad med medelhavsträd, gemensam pool med gräsmatta och
strandområden, inomhusvattenområde med spa, uppvärmd pool, jacuzzi och turkiskt
bad, lekplats och gym.
Den tredje fasen av denna fantastiska utveckling, som för närvarande är under
uppbyggnad, kommer att levereras 2022.
Detta otroliga radhus med en våning på 157 m² och med nordostlig orientering ligger
framför resten av Allon Bay-bostaden för att ge exklusiv havsutsikt och omges av
olivträdgård och naturlig eukalyptuslund.
Vita kurvor upplysta av den varma Medelhavssolen smälter samman med det här
diskreta lyxet. Fastigheten var designad för att njuta av interiören och yttre
utrymmen, tack vare sin 109 m² interna nettoyta och 48 m² terrasser.
Vid inresan hittar vi den öppna vardagsrums-matsalen med fullt utrustat kök. I detta
utrymme kommer det varma ljuset in genom de stora fönstren. Rakt fram finns en
spektakulär terrass på 48 m², som kan användas som trädgård eller solterrass. Ett
utrymme att luta sig tillbaka och tänka på stjärnorna som reflekteras i havet eller
koppla av i jacuzzin.
Till vänster från ingången finns ett stort sovrum med eget badrum och tillgång till
terrassen. Till höger finns två andra sovrum och två badrum. Alla sovrum har
inbyggda garderober och massor av naturligt ljus.
Alla hem har en parkeringsplats i anläggningens underjordiska garage.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
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Havsutsikt, Strand, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Uppvärmd pool, Jacuzzi, Gym, Naturligt ljus,
, Parkering, Balkong, Chill out plats,
Dubbla fönster, Grillplats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Nybyggd,
Utrustat kök, Utsikt
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Vänligen kontakta oss för att besöka denna magnifika utveckling med havsutsikt i
Allonbay.

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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