
REF. ALT37920

1 450 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Altea Town, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

3
Sovrum  

3
Badrum  

225m²
Planlösning  

900m²
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
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ÖVERBLICK

Altea Hills, gated område, Mycket modern villa med 3
sovrum, öppen yta med kök, vardagsrum, matsal.
Terrasser med infinitypool, grillplats. Havsutsikt från alla
rum

En verkligt exceptionell kommande modern villa med 3 sovrum som ligger i ett
eftertraktat, exklusivt bostadsområde och gated område i Altea Hills, 10 minuter från
stadens centrum och stranden, som drar nytta av fantastisk havsutsikt på Benidorms
skyline och ett anlagt område på 900 m² , terrasser med infinitypool.

Villan har slående arkitektur designad av den berömda arkitekten Fernando Picaza,
rena linjer och en modern estetik, externt är villan välkomnande med en modern
elegans och låter ljuset passera genom de dolda skjutfönstren.

Boendet på cirka 130 kvm ligger på tre våningar och har rymliga mottagningsrum, gott
om sovrum och gästboende plus många ytterligare funktioner som skapar ett
inbjudande och modernt hem.

Ett gediget företag inom byggbranschen på Costa Blanca med 50 års erfarenhet
kommer att ställa ett högt kvalificerat tekniskt team till din tjänst.

Tillgången till de tre villorna är skyddad med en grind för integritet och säkerhet.

Bottenvåningen består av ett stort och ljust mottagningsrum med öppet kök,
vardagsrum, matsal som vetter mot en vacker terrass med fantastisk utsikt över
Alteabukten och Benidorms skyline. Kom och njut med familj och vänner i
infinitypoolen och på grillplatsen.

Du hittar ett sovrum med eget badrum på samma nivå med omklädningsrum och
badrum.

En invändig trappa leder dig till första våningen där du kommer att ha 2 rymliga
sovrum som vetter mot en terrass med havsutsikt och två badrum.

På andra våningen kommer du att njuta av en solterrass med möjlighet till jacuzzi.

Alla ansträngningar har gjorts för att maximera komforten i detta lyxiga hem, särskild
omsorg har tagits i valet av högkvalitativa armaturer och tillbehör.

lucasfox.se/go/alt37920

Trädgård, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, , Uppvärmning, Säkerhet,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Chill out plats
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Den slutliga finishen är elegant tack vare ett urval av ädla material med harmoniska
färger.

Den senaste tekniken och energibesparande innovationer kombineras för att skapa
en toppmodern boendeupplevelse, inklusive ett zoninriktat larm, ett strålande golv i
båda våningarna anslutet till ett aerotermiskt system som också fungerar för
luftkonditioneringen och för att producera varmvatten uppvärmning, de yttre
snickerierna är designade med köldbryggavbrott och dubbelglas, låg värmeemission
och säkerhet, elektriska persienner.

Anlagda trädgårdar med oliv-, citrus- och palmträd ger vackra naturliga omgivningar
och förstärker känslan av avskildhet och privilegier för denna underbara villa som är
idealisk som ett fantastiskt hem eller semesterbostad.

Förutom att vara perfekt för sitt väder erbjuder boendet i Altea Hills komforten av att
vara bara några minuter från golfbanan, stränderna, två hamnar där lyxbåtar ligger
förtöjda och den palmkantade strandpromenaden, en underbar plats för att tillbringa
kvällarna ute för en middag eller en drink på någon av de många terrasserna.

Altea är känd för sin blå kupolkyrka, stadens historiska centrum erbjuder många
fantastiska restauranger, kaféer och hantverksbutiker som är fulla av
kullerstensgatorna där du också ofta hittar målare och konstnärer av alla slag på
jobbet, inspirerade av skönheten av staden.

För mer information kontakta Lucas Fox Altea på +34 965 208 331 eller via e-post på
altea@lucasfox.es.
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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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