
VENUT/UDA

REF. ALI18062

410.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 28m² terrassa en venda a Finestrat, Costa
Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03502

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

113m²
Plànol  

28m²
Terrassa

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Luxós pis de 3 dormitoris amb terrassa i magnífiques
vistes al mar situat en una promoció d&#39;obra nova
amb excel·lents instal·lacions comunitàries, en segona
línia de la platja de Ponent, a Benidorm.

Fantàstic pis situat a la promoció d'obra nova Sunset Waves Apartments situada a la
zona més privilegiada de Benidorm, a només 200 m de la platja de Ponent, una de les
millors de tota la Costa Blanca.

Els residents poden gaudir de l'accés a les excel·lents zones comunes. La promoció
compta amb una superfície de 20.000 m² i ofereix exuberants jardins, piscines, una
àrea de descans i instal·lacions esportives que inclouen gimnàs, pistes de tennis i
pàdel i un centre esportiu. A més, les zones de pícnic, les sales de massatges i la
sauna finlandesa ofereixen els espais perfectes per relaxar-se. També disposa d'un
parc infantil, un mur d'escalada i una piscina, tot amb perímetre de seguretat.

L'habitatge disposa d'una cuina totalment equipada i un ampli saló-menjador, des
del qual es pot sortir a una gran terrassa amb increïbles vistes al mar. Consta d'un
dormitori amb bany privat i sortida a terrassa, el que el fa molt lluminós, altres 2
dormitoris i un altre bany. Un d'aquests dos dormitoris disposa d'una altra terrassa
coberta amb vistes a la muntanya. El pis s'entrega amb una plaça d'aparcament
inclosa.

Les opcions de personalització permeten als nous propietaris transformar la seva
nova vivenda a la casa de somni, així com escollir entre diferents distribucions i
mides de la terrassa. A més, un equip d'interioristes està disponible per ajudar a
decorar i moblar els seus habitatges segons els seus gustos i requisits.

Una excel·lent opció per a qualsevol persona que vulgui gaudir de pau i modernitat al
costat de la platja. És ideal per a famílies per la seva ubicació i característiques.
També és perfecta per a inversors per a lloguers turístics.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.

lucasfox.cat/go/ali18062

A primera línia de mar ,
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Jacuzzi, Pista de tennis,
Spa, Garatge privat, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Pista de pàdel, Aparcament,
Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Finestres de doble vidre ,
Obra nova, Safareig, Vistes, Zona chill-out
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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	Luxós pis de 3 dormitoris amb terrassa i magnífiques vistes al mar situat en una promoció d&#39;obra nova amb excel·lents instal·lacions comunitàries, en segona línia de la platja de Ponent, a Benidorm.

