
VENUT/UDA

REF. ALI26182

529.900 € 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  

210m²
Plànol  

510m²
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 de luxe amb piscina privada en venda en una
urbanització tancada amb boniques zones comunitàries i
vistes espectaculars a la mar ia la muntanya a Finestrat,
Alacant.

Aquesta vila forma part d'una promoció d'obra nova de 11 viles localitzades a la zona
de la Balconada de Finestrat, amb meravelloses vistes a la mar. Es tracta d'una
ubicació privilegiada entre el mar i la muntanya, al costat de parc temàtic de Terra
Mítica, diversos hotels de luxe i un fantàstic camp de golf. Tot això, molt a prop dels
serveis que ofereix la ciutat de Benidorm.

A més, està molt ben comunicat, amb sortida directa a l'autopista AP-7 ia la N-332, i
amb accés a l'tramvia que uneix la ciutat d'Alacant 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.

Aquesta vila s'assenta sobre una parcel·la de 500 m² que es distribueix en 2 plantes.
A més, gaudeix d'una terrassa amb solàrium amb increïbles vistes a la mar, a la
muntanya i a l'skyline de Benidorm.

A la planta baixa, es troben el saló-menjador amb una cuina oberta, un lavabo de
cortesia i un dormitori amb el seu bany privat.

A l'pujar les escales, a la primera planta es disposen dos dormitoris, un amb el seu
bany privat, així com un bany complet addicional.

Altres escales ens condueixen a la terrassa a l'última planta: un gran solàrium en què
podrà prendre el sol, mentre contempla les espectaculars vistes.

L'habitatge disposa també d'un aparcament (o garatge subterrani opcional), un jardí,
i una piscina privada de 7 x 5 metres inclosa en el preu. Cada propietari de la
urbanització compta també amb accés a les zones comunitàries, com la gran piscina
dissenyada com si fos un oasi. Així, podrà triar entre la tranquil·litat del seu espai
privat i la vida social que ofereixen les zones comunitàries d'aquest residencial.

En aquestes viles d'estil modern prima la màxima qualitat, tant en els acabats, com
en la construcció. Així mateix, la seguretat de l'recinte ha estat una de les prioritats a
l'hora de concebre el complex residencial.

lucasfox.cat/go/ali26182

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Sostres alts, Llum natural,
Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster, 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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Si busca viure en un residencial amb la màxima privacitat i seguretat i amb bones
vistes i zones comunitàries de gran qualitat, no dubti en trucar-nos i li organitzarem
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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