
VENUT/UDA

REF. ALI25628

591.900 € 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 »  03509

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

224m²
Plànol  

400m²
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

Gran terreny amb piscina privada en una residència
segura amb zones comunitàries excel·lents i una vista
magnífica sobre el mar ia la muntanya a Finestrat.

Aquesta vila de luxe es troba a Finestrat, Benidorm, en una ubicació privilegiada
entre el mar i la muntanya, al costat de Terra Mítica, diversos hotels de luxe i un
fantàstic camp de golf. Tot això, a un pas dels serveis que ofereix la ciutat de
Benidorm. A més, està molt ben comunicat, amb sortida directa a l'autopista AP-7, la
nacional N-332, i amb accés a l'tramvia que uneix Alacant ciutat amb Benidorm. En
aquest complex residencial, estarà a només 5 minuts de el centre comercial més gran
de la Costa Blanca, a 10 minuts de la platja ia 35 minuts de l'aeroport d'Alacant.

La vila està construïda sobre una parcel·la de 400m². Té 224 m², 3 dormitoris, 3 banys,
diversos solàriums i una piscina privada. Tots els habitatges han estat dissenyades
per proporcionar privacitat i comoditat als seus propietaris, amb amplis espais
oberts i grans finestrals que inunden l'habitatge de llum natural.

A més de tenir una piscina privada, la vila té accés a les zones comunitàries amb una
gran piscina dissenyada com un oasi. Així, podrà triar entre relaxar-se en la intimitat
de la seva vila o socialitzar amb els veïns a les zones comunes, el que fa que aquesta
residència sigui ideal tant per a una parella com per a una família amb nens.

Podrà gaudir de la increïble qualitat de vida que ofereixen aquestes viles a partir de
desembre de 2021.

Si està buscant una vila de luxe en una urbanització segura amb unes zones
comunitàries increïbles a un preu assequible en un dels millors llocs de la Costa
Blanca, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

lucasfox.cat/go/ali25628

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, 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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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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	Gran terreny amb piscina privada en una residència segura amb zones comunitàries excel·lents i una vista magnífica sobre el mar ia la muntanya a Finestrat.

