REF. ALI24892

695.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 115m² terrassa en venda
a Finestrat
Espanya » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03590
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es
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Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Magnífica vila d&#39;obra nova plena de llum amb 4
dormitoris, grans espais interiors, una arquitectura única,
i vista panoràmica sobre el mar Mediterrani i a
l&#39;horitzó de Benidorm en un entorn natural.
Aquesta vila de 4 dormitoris forma part d'un complex residencial tancat, amb
habitatges unifamiliars dissenyades amb una arquitectura d'avantguarda, on cada
residència té el seu propi disseny exclusiu, que el fa únic.
L'habitatge es distribueix en 3 plantes, connectades per una escala i un ascensor.
A la planta baixa, hi trobem un ampli garatge privat, cambra de rentat i dormitori amb
bany privat. A la primera planta hi ha una cuina oberta, un saló-menjador amb accés
a la terrassa ia la zona de la piscina. Un bany de cortesia completa aquest nivell.
La segona planta es compon de tres dormitoris amb bany privat i una gran terrassa.
L'habitatge destaca per la seva llum natural i grans espais interiors, vistes
espectaculars i un entorn molt privat i verd.
Es troba en un entorn natural que és l'escenari perfecte per a una escapada, unes
vacances relaxants o, per què no, per viure.
No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o
concertar una visita.
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Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Piscina, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó
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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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