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ÖVERBLICK

Extraordinär lyxlägenhet på 586 m² med fantastisk
panoramautsikt över havet, i ett av de mest privilegierade
komplexen i Sierra de Altea.

Beläget i Sierra de Altea som är välkänt för att vara ett mycket privilegierat område,
ligger detta lyxiga bostadskomplex på en inhägnad 13 000 m² stor tomt med 24-
timmars bevakad bevakning.

Denna exceptionella fastighet är för dem som söker en lyxig livsstil. Dra nytta av den
vackra medelhavsträdgården, det spektakulära poolområdet med en stor 200 m²
sjöpool med en konstgjord karibisk strand med vit sand och en rolig barnpool.
Utmärkta stunder att njuta av med familj och vänner.

Kvaliteten på denna exklusiva fastighet finns i vart och ett av de element som ingår i
den.

Från entrén kommer du att imponeras av den extraordinära havsutsikten över hela
Alteabukten. Du kommer att korsa det mycket stora vardagsrummet på cirka 60 m²
med en oklanderlig inredning. I grund och botten är en av väggarna gjord av
förstklassiga skjutbara glasbeslag som ger tillgång till den enorma terrassen på 100
m² med privat jacuzzi.

Alteas milda klimat gör att du kan njuta av öppna ytor året runt. Det är därför
terrassen är stor, privat och vetter mot Medelhavet, vilket ger lägenheterna den bästa
panoramautsikten över Costa Blanca.

Golvet är tillverkat av allvädersträ från IPE® och blomkrukorna är perfekt integrerade
i byggnadens struktur.

Tillbaka inuti erbjuder det öppna köket också vacker havsutsikt. Det här moderna
designköket är tillverkat av högblanka lackerade möbler och är utrustat med Miele®-
apparater av högsta kvalitet.

Genom att ta korridoren som servar nattområdet får du 3 sovrum med fantastisk
havsutsikt, ljusa och rymliga utrymmen, direkt tillgång till huvudterrassen och stora
fullt utrustade garderober.

Det rymliga huvudsovrummet på 50 m² har en klädkammare och ett stort badrum.

lucasfox.se/go/alt39214

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Portvakt, Garagem privada,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Marmorgolv, , Utrustat kök, Tjänsteentré,
Säkerhet, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn, Balkong
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De 3 badrummen är mycket stora och har duschkabin, dubbla handfat och badkar.
Det stora sovrummet har även ett fristående badkar.

Alla badrum är utrustade med Duravit sanitetsgods, bänkskivor från Corian, kranar
från Hansgrohe® och väggkakel från Trend.

Alla ansträngningar har gjorts för att maximera bekvämligheten i denna lyxlägenhet,
inklusive luftkonditionering varmt och kallt system och centralvärme med radiatorer i
hela.

Ett hemautomationssystem, styrt via elektriska strömbrytare och
automatiseringsplattor, pekskärm från valfri PC ansluten till fastighetsnätverket, styr
videokamerans intercom-åtkomstsystem och möjliggör omdirigering av
videointercom-samtal till mobiltelefoner eller fasta telefoner.

Det finns också ett rymligt täckt garage som rymmer flera fordon och ett stort förråd
på totalt cirka 100 m². Detta område är begränsat uteslutande för husägare på samma
våning.

Detta eleganta residens erbjuder bekvämligheten att vara bara 10 minuter från
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 en av många terrasser.

För mer information, vänligen kontakta Lucas Fox på +34 628203730.
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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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