
VENUT/UDA

REF. ALI21268

775.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 60m² terrassa en venda
a Finestrat
Espanya »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03590

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

167m²
Plànol  

700m²
Dimensions del terreny  

60m²
Terrassa

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.cat Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Sorprenent vila d&#39;estil modern i funcional, amb jardí
i piscina privada, en una de les urbanitzacions més
prestigioses de la Costa Blanca.

Increïble vila de 3 dormitoris situada en un dels carrers amb millor accés al centre de
la promoció Essential House a Sierra Cortina.

La casa per fora és un veritable triomf de superfícies angulades: el blanc de les
parets s'alterna amb els enormes finestrals corredissos, el que converteix els espais
interns en una continuació pura de la naturalesa i de l'verd exteriors.

Tot just creuar l'elegant entrada moderna i minimalista, ens trobem en un preciós
jardí que envolta tot l'habitatge. Enfront de nosaltres hi ha la zona d'aparcament,
composta per una pèrgola metàl·lica d'acer lacat que ofereix major protecció i ombra
a el vehicle.

Una temptadora piscina de 22,5 m² captura la nostra mirada a la part dreta de jardí,
al costat de la casa on més gaudirem dels molts dies de sol típics d'aquesta zona. Dos
porxos de 25 m² creen un espai d'ombra on es pot descansar tranquil·lament en
qualsevol moment del dia.

A la planta baixa, l'habitatge ofereix un espai lluminós i diàfan de 103 m² amb un
ampli i lluminós saló i una cuina totalment equipada d'estil americà i amb grans
superfícies, ideal per als que donen preferència a l'art culinari.

També hi ha un dormitori matrimonial espaiós amb armaris moderns i un bany, que
té doble accés: a més de ser el bany en suite d'aquest dormitori, és el bany com a
visitant.

Pujant l'escala arribem a la primera planta, amb dos dormitoris matrimonials més
servits pels dos banys amb banyera, dels quals un és en suite. Tots dos dormitoris
treuen el cap a una increïble terrassa coberta de 15 m² que s'obre, per l'esquerra, a
l'espectacular terrassa descoberta de 109 m², on podrà gaudir de tota la calidesa de
el sol i d'unes vistes colpidores de la mar Mediterrània.

lucasfox.cat/go/ali21268

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Aire condicionat,
Alarma, Armaris encastats, Barbacoa,
Cuina equipada, Sistema domòtic, Vistes
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L'habitatge està equipada amb aire condicionat de conductes amb sistema inverter
amb sortides en tots els espais de la casa. La parcel·la privada de 700 m² està
enjardinada amb gespa, cocoters i xiprers en tot el perímetre, i tota la zona disposa
de reg automàtic.

Els residents poden gaudir de tots els serveis i el tracte exclusiu de Sierra Cortina,
una urbanització residencial de luxe que ofereix tranquil·litat i alhora està a prop de
tots els serveis necessaris, restaurants, centres comercials i 4 escoles internacionals
de la zona.

És la ubicació perfecta, a prop de diverses platges immillorables de la Costa Blanca,
diversos llocs d'interès i activitats, parcs d'atraccions i diversió (com Terra Mítica,
Terra Natura i Aqualandia), camps de golf, hotels de 5 estrelles, balnearis i centres de
spa, el que garanteix als residents una excel·lent qualitat de vida.

És el lloc perfecte per als amants de la natura i l'esport. Aquí pot practicar tot tipus
d'esports aquàtics sense límit de temps, gaudir navegant en el mar o fent rutes a les
muntanyes; té tot per viure sa entre mar i muntanya.

A més, està convenientment situada per accedir a Benidorm, que és a només 8
minuts, ia la bonica població d'Altea, a només 15 minuts. L'aeroport internacional
d'Alacant es troba a 50 km per l'autopista AP-7.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta magnífica casa amb piscina
i jardí a Sierra Cortina.
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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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