Immofy X

Deze elegante eerstelijnsvilla is ontworpen voor een prachtig
perceel van 1332 m2.
Villa
Ref: MB0054

€4,500,000
HET PAND & KENMERKEN
475 m²

m2

1332 m²
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Gast Toilet

Vloerverwarming

Airconditioning

BBQ

Tuin

Alarm

Cinema Kamer

Kelder

SPA

Lift

Inbouwkast

Bergzicht
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Contacteer ons
Immofy.eu
+32(0)93981366
hello@immofy.eu
facebook.com/immofyNL

Zeezicht

Dubbelglas

Binnenzwembad

Overloop Zwembad

Volledig Uitgeruste Keuken

Dak Terras

Elektrische Rolluiken

Nieuwbouw

OMSCHRIJVING
Deze elegante eerstelijnsvilla is ontworpen voor een prachtig perceel van 1332 m2. Dit gebied
wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze gebieden van de Costa Blanca vanwege
het prachtige uitzicht op het zuidoosten. Deze fantastische villa met moderne architectuur
heeft in totaal 475 m2 en 263 m2 terrassen. De inkomhal bied je een prachtig uitzicht op de
zee. Er is parkeerplaats voor twee auto's. Je hebt toegang tot de villa via de trap of de lift. Op
de eerste verdieping van de villa vind je de rustruimte die bestaat uit 4 kamers, allemaal met
eigen badkamer, inbouwkasten en een bevoorrecht uitzicht op de zee. Op de begane grond
vind je een luxe woonkamer van 150 m², via welke je toegang geeft tot een groot terras. Aan
het einde van dit terras vind je het 14x6m Inﬁnity zwembad. Tevens bevindt zich op deze
verdieping een luxe design keuken voorzien van de nieuwste apparatuur qua techniek. Tot slot
vind je in de kelder het recreatiegebied. Enerzijds kan je ontspannen in de privé Spa, met een
verwarmd binnenzwembad en toegang tot een prachtig terras. Daarnaast vind je op deze
verdieping ook een bioscoopzaal. De buitenruimtes hebben een uniek ontwerp, waarbij gebruik
is gemaakt van de beste kwaliteit materialen en afwerkingen van Porcelanosa. De villa heeft
een geïntegreerd domotica systeem, automatische zonwering, vloerverwarming en dubbele
beglazing om het comfort van het huis te garanderen. Om uw veiligheid te garanderen, is er
ook een interieur alarmsysteem en toegangscontrole geïnstalleerd.
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