
REF. ALI24542

900.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Finestrat, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

283m²
Plànol  

439m²
Dimensions del terreny

+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

Vila moderna d&#39;obra nova en venda a la zona més
exclusiva de Finestrat, Alacant. Una casa espaiosa i
lluminosa, a prop de el centre comercial i envoltada de
pins i muntanyes.

Aquest habitatge és ideal per a compradors que busquin una casa còmoda i moderna
en un entorn segur i agradable.

L'habitatge es distribueix en tres plantes.

A la planta baixa, es disposa una cuina oberta i un ampli saló amb grans finestrals,
persianes automàtiques i accés directe a la terrassa amb zona de descans, barbacoa i
piscina. A més, aquesta planta compta amb un dormitori de convidats amb accés a
jardí i un bany.

A la primera planta, trobem dos dormitoris amb armaris encastats i bany privat. Tots
dos dormitoris ofereixen magnífiques vistes i accés a un balcó privat.

A la planta superior, hi ha un solàrium amb increïbles vistes a la mar ia la muntanya i
la preinstal·lació per panells solars i televisió per satèl·lit.

A l'exterior hi ha un jardí amb una terrassa coberta, zona de barbacoa i una piscina
salina.

Així mateix, l'habitatge compta amb un sistema de seguretat, portes blindades,
finestres reforçades i persianes automàtiques amb sistema antipalanca, sistema
d'aerotèrmia i panells solars per a la producció d'aigua calenta. Totes aquestes
característiques s'han dissenyat per a un màxim confort i tranquil·litat.

L'habitatge es va construir el 2020. S'han emprat les últimes tecnologies en energia i
aïllament, per reduir les despeses. Compta amb el certificat d'eficiència energètica
tipus A.

L'habitatge s'ha dissenyat amb molta cura i els materials escollits són d'excel·lent
qualitat. Una casa esperant a convertir-se en llar.

Perfecta fins per als clients més exigents. Truqui'ns per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/ali24542

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina, Jardí, Sostres alts, Aparcament,
Zona chill-out, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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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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	Vila moderna d&#39;obra nova en venda a la zona més exclusiva de Finestrat, Alacant. Una casa espaiosa i lluminosa, a prop de el centre comercial i envoltada de pins i muntanyes.

