REF. ALI30048

329.900 € Casa / Vil·la - En venda

casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Finestrat
Espanya » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03520

3
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480m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny
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+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Vila d&#39;obra nova amb jardí i piscina privada en una
zona tranquil·la, envoltada de natura i prop de la mar,
ideal per als amants de la qualitat de vida.
Fantàstiques viles d'obra nova en una de les zones més boniques de la Costa Blanca,
en plena comarca de la Marina Baixa, envoltades de naturalesa i als peus de la
imponent serra de Ponoig o Pontox.
Està molt a prop de pobles entranyables com Polop o La Nucia, per la qual cosa es
disposa de tot tipus de serveis a molt poca distància.
Des del complex de viles, set en total, també estem molt ben comunicats amb la
ciutat de Benidorm i amb l'autovia o carretera nacional, el que ens permet estar a 30
minuts d'Alacant capital ia 40 de l'aeroport.
A més d'estar envoltades de natura i camps, les viles estan relativament a prop de la
costa, però amb l'avantatge de tenir la suficient distància per poder gaudir de
qualitat de vida i tranquil·litat.
Aquest habitatge en concret es distribueix en dues plantes. A la planta baixa trobem
un saló-menjador amb cuina oberta i un dormitori tipus suite, mentre que la planta
superior hi ha dos dormitoris i un bany a compartir.
Totes les cases tenen la seva pròpia piscina i parcel·la de jardí, hi ha dos models
d'habitatge i els preus depenen dels metres de parcel·la i habitatge. Les cases
compten amb un ampli i lluminós saló-menjador amb cuina oberta i un dormitori
tipus suite amb bany incorporat a la primera planta. A la segona planta, trobem dos
dormitoris més i un altre bany. Els habitatges estan acabades amb materials de
primeríssima qualitat.
També disposem de millores que es poden incloure en el preu final de l'habitatge
com acabat de jardí segons habitatge pilot, porxo de fusta, aire condicionat calor i
fred en totes les estades, entre d'altres.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Edifici modernista, Aire condicionat,
Armaris encastats, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Obra nova, Vistes
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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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