
REF. JAV30379

1 908 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 144m² terrass till salu i Altea Town
Spanien »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

4
Sovrum  

6
Badrum  

505m²
Planlösning  

957m²
Totalyta  

144m²
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

En helt ny byggnad med minimalistisk stil, med bästa
kvalitet och perfekt design.

Villa Aura ligger i ett av de mest eftertraktade områdena i Altea, och kombinerar
banbrytande teknik, bekväma interiörer, energieffektivitet och material som
förbättrar ljus och rymd.

Fastigheten, med 360° utsikt över havet och Benidorms silhuett, ligger i ett
privilegierat område i Altea la Vella i Azure Altea Homes, en av de mest emblematiska
enklaverna på norra Costa Blanca. Arkitekturen, med sina moderna och funktionella
linjer, är designad för att tillåta utrymmen att andas och öppna upp till den stora
terrassen och poolen. Ljus, luft, hav och växtlighet gör det tydligt att stilen anpassar
sig till landskapet och integreras med det.

Den är byggd i tre plan, tillträde sker via den högsta nivån, som inrymmer garaget och
husets hall, utrustad med hiss, så att rörelsen mellan nivåerna är bekväm.
Mellanvåningen rymmer tre sovrum, alla med eget badrum och tillgång till en terrass
för att njuta av havet från alla rum i huset. På bottenvåningen finns det fjärde
sovrummet i denna villa, också med direkt tillgång till terrassen och hela
dagområdet, ett stort vardagsrum med öppen planlösning anslutet till köket,
terrassen och poolen.

Villa Aura är mycket mer än en magnifik fastighet intill Medelhavet, det är en effektiv
villa utrustad med värme, luftkonditionering och varmvattensystem av Aerotermia,
installation av solcellspaneler, laddpunkt för elbilar och hemautomationssystem för
att alltid vara ansluten till ditt hem.

Utomhusutrymmena, byggda på olika nivåer, låter sten och inhemska växter spela sin
dekorativa roll, samtidigt som de integreras perfekt med omgivningen. Ren arkitektur
i en unik miljö väntar dig på Azure Altea Homes

lucasfox.se/go/jav30379

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