
REF. ALT37536

1 972 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Altea Town, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Sovrum  

6
Badrum  

517m²
Planlösning  

1.252m²
Totalyta

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.se Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Nybyggt hus med 4 sovrum till salu i Altea Town, Costa
Blanca.

På Sierra de Altea, med imponerande havsutsikt, stöter vi på denna fantastiska villa,
en helt ny byggnad i minimalistisk stil, med bästa kvalitet och perfekt design.

Denna fantastiska villa är fördelad på 3 våningar, översta våningen har ett garage för
två bilar och en hall som gör att vi kan komma åt resten av fastigheten.

På mittenvåningen finns tre av de fyra sovrummen i detta hus, två huvudsovrum och
ytterligare två sovrum. Det största sovrummet som ligger på denna våning har det
perfekta läget för att njuta av den underbara havsutsikten, det har tillgång till en
privat terrass och det har ett eget badrum samt en klädkammare. De andra två
sovrummen har också varsitt eget badrum, rymliga garderober och de delar en
terrass. Det finns även extra skåp i korridoren som leder upp till sovrummen.

Entréplanet är fördelat på två ytor, åtskilda av en hall och trapphuset. På ena sidan
finns det fjärde sovrummet med eget badrum, klädkammare och tillgång till
huvudterrassen med en veranda. Den andra sidan är där du kan hitta en gästtoalett,
ett kök som är öppet mot matsalen, med en mittö med matlagningsdelen; en härlig
plats att äta frukost. Det finns matsalen med direkt tillgång till verandan och ett ljust
vardagsrum. Tre öppna ytor, översvämmade med naturligt ljus från Medelhavet och,
ännu viktigare, kopplade till utsidan av fastigheten, med flera verandor, en
gästtoalett, en stor terrass och en pool. Poolen har en oändlig sida så att du inte
missar havsutsikten för en sekund.

Villan är utrustad med hiss, säkerhetssystem, golvvärme, luftkonditionering, teknisk
belysning och trädgårdsområden. Design, inventarier, kvalitet och underbar
havsutsikt sammanfattar denna villa som väntar på dig i Altea, norra Costa Blanca.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/alt37536

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Säkerhet, Nybyggd,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm, Förråd,
Djur vänligt, Chill out plats
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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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