
REF. JAV30378

1 728 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 126m² terrass till salu i Altea Town
Spanien »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

3
Sovrum  

5
Badrum  

458m²
Planlösning  

817m²
Totalyta  

126m²
Terrass

+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

Villa Plenum är designat/planerat på en tomt med
spektakulär havsutsikt i det exklusiva samhället Azure
Altea Homes 2, ett samhälle med stora lyxiga villor. Det
ligger i Sierra de Altea, ett av de mest prestigefyllda
områdena på norra Costa Blanca.

En villa som omfattar design, effektivitet och kvalitet. Den har en layout utformad för
att få ut det mesta av landets kapacitet och förbättra havsutsikten från sina rum.

Entrén är på översta våningen, där du hittar hallen, som ansluter till garaget, med
plats för två fordon. Vi kan använda antingen trappan eller hissen för att gå ner till
mittvåningen, där sovrummet och två andra sovrum finns. Det stora sovrummet har
eget badrum, klädkammare och tillgång till en privat terrass. De andra två
sovrummen har också ett eget badrum, rymliga garderober, och de delar en terrass
mellan dem.

På bottenvåningen är där alla dagområden finns, ett öppet och ljust utrymme. Köket,
med en mittö, ansluter till en av verandorna och uteserveringen, där den ändlösa
poolen tar oss till havet utan att lämna huset. Det rymliga vardags-/matrummet, som
har stora fönster, och tillgång till en andra veranda och huvudterrassen, är en av
pärlorna i denna villa. På denna våning hittar vi också tvättstugan, ett inuti och ett
utvändigt gästbadrum, samt tillgången till hissen, som förbinder oss med resten av
huset.

De yttre områdena på denna fastighet är av stor betydelse på grund av den underbara
utsikten och Medelhavsklimatet, som inbjuder oss att leva utanför. Flera terrasser,
verandor och trädgårdar kompletterar designen av denna sensationella villa i Altea.

lucasfox.se/go/jav30378

Havsutsikt, Trädgård, Swimming pool, Hiss,
, Utrustat kök, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober,
Domotiskt system
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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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