Luxe villa met zeezicht in
ALtea
585 m² - Altea, Costa Blanca, Spanje

Property Description

Basis Details
Property Title:

Indrukwekkende luxe villa met gastenverblijf
gelegen in een rustige urbanisatie. Panoramisch
zicht op de bergen en zee. De prachtige woning
met volop privacy ligt volop in de natuur maar
maar bevindt zich wel op korte afstand van de
voorzieningen van het dorp Altea la Vella
en op 15 autominuten van de zeeboulevard en het
centrum van Altea.
De villa is smaakvol gedecoreerd en biedt alle
comfort die een veeleisende eigenaar zich maar
kan wensen. De woning met 2 verdiepingen is
gebouwd op een perceel van 1736m2 en bestaat
uit 500 m2 hoofdwoning plus een gastenverblijf
van ca. 85m2.
Op de begane grond: de slaapkamer, kleedkamer,
badkamer met douche, ruime garage voor 5/6
auto’s, berging en een leisure gedeelte welke
prachtig is ingericht en bestaat uit een
wijnkelder, biljartkamer, thuisbioscoop, Spa met
sauna en Turks stoombad. Op de
bovenverdieping: woonkamer, eetkamer, volledig
uitgeruste keuken, 3 slaapkamers, badkamer met
douche en gastentoilet. Het gastenverblijf biedt

Luxe villa met
zeezicht in ALtea

Woningtype:

Villa

Object voor:

Verkoop

Referentie
Nummer:
Status:
Prijs:

1919

Key ready
€1.495.000

Slaapkamers:

6

Badkamers:

4

Oppervlakte:
Bouwjaar:
Perceel:
Zeezicht

585 m²
0
1,736 m²
Uitzicht op Bergen

privacy en is verdeeld over 3 niveaus. Op de
benedenverdieping: een waskamer en
kleedkamer, op de hoofdverdieping de
woonkamer met keuken en gastentoilet en op de
bovenverdieping een slaapkamer en badkamer.
Buitengebeuren met verwarmd zwembad, BBQ,
douche/toilet en een schitterend aangelegde tuin.
De villa is voorzien van airconditioning
warm/koud, elektrische verwarming en satelliet
TV. Het meubilair is inbegrepen in de prijs.
EEC: in aanvraag.

Kenmerken

Locatie
Location Text:

Airconditioning

Home cinema

Wijnkelder / bodega

Zwembad

Sauna

Gym

Land:

Buitendouche

Buiten toilet

Omgeving:

Elektrische poorten

Garage

Stad:

Berging

Tuin

Guest house

Furnished

Altea, Costa Blanca,
Spanje
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