
VENUT/UDA

REF. ALI28692

695.000 € 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 »  03509

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

245m²
Plànol  

492m²
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
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DESCRIPCIÓ

Vila de luxe d&#39;obra nou amb vistes espectaculars a la
mar ia les muntanyes, jardí i piscina en venda a Finestrat,
Alacant.

Si fa temps que voleu gaudir d'un estil de vida únic i exclusiu, ara és la seva
oportunitat. Aquesta casa us ofereix totes les comoditats, a més de proximitat a la
ciutat i al mar. Es tracta d'una llar amb estades àmplies i lluminoses, tot exterior,
amb vistes i distribucions excel·lents que aprofiten el millor de cada ambient. Els
acabats i els interiors de màxima qualitat s'integren en un concepte actual d'alt nivell
que destaca per la seva distinció, confort i luxe.

La combinació de materials aporten calidesa mediterrània i elegància i les àmplies
vistes al jardí ia la piscina ofereixen un contrast de frescor. Tota la fusteria exterior
d'alumini utilitza la tecnologia RPT (trencament de pont tèrmic) i envidrament de
seguretat de la marca CLIMALIT, de baixa emissivitat i amb protecció solar per
potenciar l'aïllament tèrmic en l'eficiència energètica.

L'habitatge es lliura amb la cuina completament moblada, amb mobles alts, baixos i
columnes fabricats amb fustes i ferramentes de la millor qualitat. El taulell, fabricat a
Silestone o similar, és altament resistent a la ratllada ia la calor. Separant la cuina
del saló-menjador, trobem una barra americana i illa equipada amb una placa
vitroceràmica i campana encastada al sostre.

A tots els dormitoris hi ha armaris, que estan folrats interiorment mitjançant un
sistema modular. Dos dels tres dormitoris de l'habitatge, els que estan a la planta
superior, tenen vistes al mar ia la badia de Benidorm i disposen d'accés a les
terrasses descobertes, des de les quals podreu gaudir de les agradables vistes i la
suau brisa mediterrània. Totes les portes interiors estan fabricades en fusta de
noguera americana i compten amb un únic full de terra a sostre amb frontisses
ocultes.

El disseny i l'elegància predominen a les tres cambres de bany per tal que gaudeixi de
cada moment fins i tot als espais més íntims de la casa. La combinació dels sanitaris,
amb la seva distinció en el disseny, i les aixetes, amb la seva estètica cuidada, resulta
perfecta. L´immoble s´ha dissenyat per oferir un alt grau d´eficiència energètica i
aïllament tèrmic.

lucasfox.cat/go/ali28692

Vistes al mar , Piscina, Jardí, Aparcament,
Zona chill-out, Sistema domòtic, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Barbacoa, Balcó, Aire condicionat
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A l´exterior, la vila disposa d´un ampli i bonic jardí, perfecte per gaudir de l´estil de
vida mediterrani i del seu clima. Palmeres, oliveres i arbustos aromàtics, com
l'espígol, donen vida a un bonic jardí autòcton. El jardí compta amb gespa artificial
que, com que és d'alta qualitat, es manté perfecte durant tot l'any i no necessita
manteniment i despesa d'aigua. L´habitatge compta amb piscina privada i amb una
terrassa solàrium per a la seva comoditat i gaudi.

Aquest habitatge de dues plantes consta de saló-menjador amb cuina integrada,
galeria, traster, tres dormitoris i tres banys. Al dormitori principal hi ha un vestidor i
un bany privat, mentre que el segon dormitori, també a la planta superior, també hi
ha un bany privat. Tots dos dormitoris tenen accés a una terrassa amb vista sobre
Benidorm i el mar Mediterrani.

La data estimada de finalització és al desembre de 2023.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.
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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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