Luxusní vila s výhledem na moře, San Juan de Alicante, Španělsko

ID nemovitosti SPT390A-1
Město San Juan de Alicante
Typ Dům / Vila
Plocha 149.82 m2
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ano
Parking Garáž
Stav nemovitosti Výstavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2021
Zařízen Možno zařídit
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 1 390 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout nový projekt luxusní vily s výhledem na moře v blízkosti oblíbeného města Alicante ve Valencijském regionu ve
Španělsku. Jedná se o projekt dvou samostatně stojících vil, které jsou součástí resortu. Moderní design a architektura zde vytváří komfortní
bydlení: provzdušněné a světlé pokoje přirozeně propojené s exteriérem. Díky skvělému umístění si můžete užívat výhled na moře jak z přízemí,
tak i z prvního patra. Obě vily disponují zahradou, terasou ke slunění a bazénem, garáží v suterénu s parkovacím místem pro tři automobily a s
před-instalací pro elektrické nabíjení, výtahem vedoucím do všech podlaží, na terasách pojízdnými stínícími mřížkami pro maximální využití
přirozeného světla. Každá stojí na vlastním pozemku. V případě zájmu lze celý interiér zařídit dle Vašich individuálních požadavků vycházejících
z katalogu: podlahy, sanita, kuchyňská linka, nábytek. K dispozici máte i možnost využití služeb týkajících se údržby nemovitosti: úschova klíčů,
úklid domácnosti, údržba domácnosti a péče o Vaši zahradu. Plánovaný termín dokončení výstavby je stanoven na konec června 2021. Vila A-1
o celkové ploše 548,93 m2 má dvě nadzemní podlaží, je podsklepena a postavena na pozemku o rozloze 402,39 m2. V suterénu je technická
místnost, schodiště a výtah. Je tady také garáž (111,09 m2), kde můžete zaparkovat tři automobily, dva motocykly a dokonce i dva čluny. V
přízemí se nachází předsíň, prostorově velkorysý obývací pokoj s jídelnou (54,49 m2), částečně oddělená kuchyně (21,43 m2), koupelna a
technická místnost. Z kuchyně i obývacího pokoje projdete na dvě kryté terasy (36,69 m2 a 8,36 m2), pak na nekrytou terasu ke slunění a
odpočinku (62 m2) s bazénem a poté do zahrady (32 m2). Schodištěm se vydejte do prvního patra, kde jsou tři ložnice, dvě menší a jedna velká
koupelna, šatník, spojovací chodba a průchozí obývací nebo odpočinkový kout (19,50 m2). Z jedné ložnice vstoupíte na krytou terasu (12,76 m2).
Vzdálenost k moři a pláži je 173 m. Vily jsou situovány v krásném prostředí úžasných písečných pláží, v blízkosti hlavního města zdejší provincie
– Alicante, kde je bezpočet restaurací, kulturního vyžití a pamětihodností, kde se můžete podívat do přístavu nebo se zabavit v místním kasinu.
Oblast kolem městečka San Juan de Alicante je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí provincie právě kvůli snadnému spojení s Alicante a
centrem, které je od vil vzdáleno pouze zhruba necelých 8 km. Něco málo přes 1 km od pláže San Juan se nachází Golf Club Alicante Golf s
vlastním obchodním centrem. Poblíž je i Bonalba Golf ležící v obci Mutxamel. Playa San Juan se pyšní Evropskou modrou vlajkou za čistotu
moře a nabízené služby: lehátka se slunečníky, volejbalová hřiště, mini fotbálek, windsurfing, pronájem kánoí. Je lemována dlouhou
promenádou, dětskými hřišti, klouzačky, houpačky a prolézačky. Zcela jedinečný nádech přírody zažijete při návštěvě útesových jeskyň Cabo de
Las Huertas.
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