
VENUT/UDA

REF. ALI25136

395.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Finestrat, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03520

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

195m²
Plànol  

457m²
Dimensions del terreny

+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

Magnífica vila de disseny amb vistes immillorables en un
entorn tranquil i meravellós entre el mar i les muntanyes.

Lucas Fox International presenta aquestes viles d'obra nova a Polop, una ciutat amb
molt d'encant que s'assenta entre el mar i la muntanya, a només 15 minuts d'Altea i
de Benidorm. Es tracta d'un paradís per als enamorats de la natura, amb les
muntanyes prop i diversos camins per practicar senderisme. També es pot arribar en
menys de 20 minuts a les precioses cascades de la Font de l'Algar ia la bonica ciutat
de Guadalest, amb un castell impressionant.

Envoltada de pins i custodiada per la Muntanya de Ponoig, la urbanització Polop Viles
ofereix la combinació perfecta entre disseny, comoditat i natura. Les viles són de
disseny avantguardista i de fàcil accés.

Estan pensades per gaudir tot l'any, tant a l'hivern com a l'estiu, i ofereixen una
parcel·la enjardinada de més de 400 m² per a gaudir de l'aire lliure i de la
tranquil·litat d'aquest entorn privilegiat. La evocadora piscina desbordant amb vistes
obertes presideix una zona chill-out amb barbacoa des d'on contemplar l'espectacle
que ofereix la naturalesa.

Aquest model de vila es distribueix en una sola planta, ideal per als que vulguin viure
sense haver de pujar escales. Així mateix, l'habitatge disposa d'un ampli saló-
menjador amb cuina americana oberta i sortida a la terrassa, 3 dormitoris i 2 banys.

Els interiors acollidors emmarcats per amplis finestrals inunden les estances de llum
natural durant tot el dia. La cuina oberta de disseny està moblada i equipada amb
forn, vitroceràmica, campana extractora, rentadora i rentavaixelles d'acer inoxidable.

Els habitatges compten també amb acabats de luxe com a sòls de gres porcelànic
rectificat sense esmaltar, armaris encastats i vestits, aire condicionat per conductes i
split, persianes motoritzades, finestres de doble vidre i aïllament tèrmic i acústic en
sòls, parets i finestres, entre d'altres .

Així mateix, la vila disposa de planta semisoterrani i diverses possibilitats de
personalització.

Si està buscant un habitatge de luxe amb les millors vistes en un entorn tranquil i
privilegiat, aquesta és la seva oportunitat.

lucasfox.cat/go/ali25136

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Sistema domòtic, Seguretat,
S'accepten mascotes , Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

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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