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Een unieke villa op een bevoorrechte locatie in La Sella Golf Resort.
Referentie

D638015
Verwijzing werking

For sale
Woning Model

Resale
Locatie
Het type woning
Slaapkamer / badkamer

5/5
Bebouwde oppervlakte

1000 m 2 Bebouwde oppervlakte / 3500 m 2 Grondstuk
Prijs

2,950,000

Een unieke villa met een specifiek design, gelegen in het gerenommeerde La Sella Golf Resort aan de Costa Blanca. De villa
heeft 3 verdiepingen en is voorzien van een lift. Het heeft in totaal 5 slaapkamers, allemaal met een eigen badkamer, het
heeft twee onafhankelijke woonruimtes, het hoofdgedeelte en de rechtervleugel die voor gasten is. De woonkamer op de
eerste verdieping heeft 2 zeer ruime woonkamers die zijn verbonden met de eetkamer. Alle kamers hebben grote ramen
met panoramisch uitzicht op zee en de golfbaan en toegang tot een enorm terras met zwembad. Op dezelfde verdieping is
er ook een volledig uitgeruste, professionele keuken, een buitenkeuken, een binnenterras verbonden met het kantoor en
de bibliotheek, een slaapkamer met aangrenzende woonkamer en privéterras, 2 inloopkasten en een badkamer. Op de
bovenverdieping is er een zeer grote speelkamer, een slaapkamer en een badkamer. Op de begane grond, in de
rechtervleugel, is er een onafhankelijke woonruimte met 3 slaapkamers, elk met een eigen badkamer en een volledig
uitgeruste keuken. De garage met plaats voor 8 auto's geeft toegang tot de wijnkelder, sauna, fitnessruimte, wasplaats en
enkele bergingen. De villa is gebouwd van beton, heeft grote betonnen muren, de vloer is gemaakt van hoogwaardig wit
marmer, de slaapkamers hebben parketvloeren, alle kamers in het huis zijn zeer ruim, er zijn grote RVS-ramen, de
plafonds van het hele huis zijn hoog en de vloer rondom het zwembad en de terrassen zijn gemaakt van irokohout.
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