
REF. ALT36377

2 800 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 8 Sovrum till salu i Altea Town, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

8
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7
Badrum  

800m²
Planlösning  

2.604m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

En modern villa i medelhavsstil med 8 sovrum med
fantastisk havsutsikt i Altea Hills.

Detta är en helt unik villa belägen i Altea Hills, med sju sovrum, ett pensionat,
panoramautsikt över havet och bergen, lugn och avskildhet.

Idealiskt beläget nära centrum av Altea och 10 minuter från stränderna och
golfbanan. Denna fastighet i medelhavsstil med modern design erbjuder cirka 800 m2
boyta. Det renoverades 2017 med högkvalitativa material och med en elegant stil,
samt en modern exteriör uppdelad i tre nivåer.

När du upptäcker denna fastighet kommer du att bli helt förtrollad av dess
medelhavsskönhet och frodiga mogna växtlighet med sina palmer och bougainvillea.

En magnifik hall med en attraktiv trädörr välkomnar dig till denna exceptionella
fastighet och leder dig till ett stort öppet utrymme där du hittar ett vardagsrum med
öppen spis, matsal och fullt utrustat designkök med ö, perfekt för att underhålla i
sällskap.

Tack vare de stora fönstren kommer du att bli överraskad av dess enastående
havsutsikt över Alteabukten och Sierra Helada.

Utanför finns en stor täckt terrass med öppen spis som gör att du kan njuta av detta
magnifika panorama.

På samma sätt kommer du att se det höga i tak med takbjälkar och harmonin av ädla
och naturliga material i hela villan.

På samma våning finns ett elegant master bedroom som också har panoramautsikt
över havet, inbyggda garderober och ett eget badrum med dusch, badkar och dubbla
handfat.

Den har också två sovrum med eget badrum, alla med eget badrum.

lucasfox.se/go/alt36377

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Swimming pool,
Jacuzzi, Gym, Garagem privada, Högt i tak,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök, Turistlicens,
Säkerhet, Renoverad, Öppen spis,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong
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På nedre plan, som nås via en utsmyckad innertrappa, hittar du ytterligare en ljus och
luftig öppen planlösning med TV-rum, matsal och tilltalande kök i öppen planlösning.
Den fantastiska havsutsikten är lika tilltalande från denna nivå, där vi fortfarande har
stora fönster som leder till en stor täckt terrass med sommarkök och 8 x 4 uppvärmd
pool med massagesäng.

För extra bekvämlighet finns både tvättstuga och förråd på detta plan.

På bottenvåningen i denna lyxvilla finns ett gym, grovkök, extra förråd och ett stängt
garage för tre fordon.

Tack vare den optimerade distributionen är denna fastighet idealisk för att ta emot
ett stort antal gäster och lämplig för stora familjer, där alla kan behålla sin integritet
och njuta av de många avkopplande hörnen inomhus och utomhus.

Villan är omgiven av 2604 m2 mark, anlagd, stängd och perfekt underhållen, med en
mängd olika blommor, mogna växter och spektakulär utsikt över havet.

När du går genom trädgården och precis framför en damm med exotiska fiskar,
kommer du att se det oberoende pensionatet med marockansk design och underbar
utsikt över havet och dess privata trädgård.

Detta hus har alla möjliga bekvämligheter, samt luftkonditionering. Dessutom har
den ett uppkopplat trygghetslarm, kabel-tv och fiberoptiskt internet.

Å andra sidan, med denna villa kan du också få extra inkomst.

Förutom att vara ett idealiskt familjehem erbjuder boendet i Altea Hills
bekvämligheten av att vara bara några minuter från stränderna, två hamnar där
lyxbåtar lägger till och den palmkantade strandpromenaden, en underbar plats att
tillbringa kvällar, äta middag eller dricka en drink på en av de många terrasserna.

Altea är känt för sin blå kupolkyrka och dess historiska centrum erbjuder många
utmärkta restauranger, kaféer och hantverksbutiker, utspridda längs
kullerstensgatorna där vi också ser målare och konstnärer inspirerade av stadens
skönhet.

Närmaste flygplats är Alicante, bara 40 minuter bort på motorväg A7 och med
internationella direktflyg som underlättar åtkomsten.

Detta är en juvel i ett hem, perfekt att njuta av och koppla av i Altea Hills, Costa
Blanca.
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Om du behöver mer information, vänligen kontakta oss.

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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