Luxe villa in aanbouw in
Altea la Vella
385 m² - Altea, Costa Blanca, Spanje

Property Description

Luxe moderne design Villa Azalea in aanbouw in
Altea la Vella. Groot perceel met open zicht op het
groene landschap en de bergen. Dicht bij de
golfbaan van Altea en alle voorzieningen van het
dorp Altea la Vella.
Op de begane grond: entree met moderne trap.
Aan de rechterzijde een royale open
woon/eetkamer met directe toegang tot het
terras, het BBQ gedeelte en eethoek onder een
pergola. Open keuken met kookeiland en toegang
tot de garage voor 1 auto. Aan de linkerzijde een
gastentoilet, hoofdslaapkamer met kleedkamer en
badkamer ensuite. Garderobe, waskamer en
multifunctionele ruimte voor gym of kantoor.
Op de eerste verdieping 3 dubbele slaapkamers
met kastenwanden, waarvan 1 met ensuite
badkamer en 1 gastenbadkamer. Linnenkamer.
Buitengebeuren met een open terras van 70m2,
privé zwembad van 45m2 en een buitentoilet en
douche. Rondom de woning is er een aangelegde
tuin.
Inclusief: volledig uitgeruste zwarte designer

Basis Details
Property Page
Title:

Luxe villa in
aanbouw in Altea la
Vella

Woningtype:

Villa

Object voor:

Verkoop

Referentie
Nummer:

1818

Status:

In aanbouw

Prijs:

€1.195.000

Slaapkamers:

4

Badkamers:

3

Oppervlakte:
Bouwjaar:
Perceel:
Uitzicht op Bergen

385 m²
2021
1,781 m²
Open uitzicht

keuken met oven, verwarmingsplaat, combioven/magnetron,
vaatwasser,
inbouw
koelkast/vriezer, decoratieve afzuigkap in plafond,
inductiekookplaat en wasmachine en droger in de
waskamer. Wastafels met kasten in badkamers en
toilet. Verdiepingshoge binnendeuren,
antracietkleurige voordeur met verticale inox
handgreep. Ledverlichting in de volledige woning.
Klimaatsysteem,
airconditioning
en
vloerverwarming. Automatische garagedeur,
voetgangerspoort en poort voor auto, oprit met
split en verticale metalen hekwerk.
Prognose oplevering april 2021.

Kenmerken

Keuken apparatuur

Airconditioning

Zwembad

Koelkast

Magnetron

Buitendouche

Buiten keuken

wasmachine

Oven

Buiten toilet

Elektrische poorten

Vaatwasser

Voetgangerspoort

Eigen
parkeergelegenheid

Pergola

Garage

Berging

Tuin

Vloerverwarming

Locatie
Land:
Omgeving:
Stad:
Coördinaten:

Spanje
Costa Blanca
Altea
N0° 0' 0''
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