
VENUT/UDA

REF. ALI31091

790.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Finestrat
Espanya »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03590

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

258m²
Plànol  

1.427m²
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

Vil·la 4 Habitacions amb jardí i piscina en venda situada a
una zona privilegiada, envoltada de natura, amb
espectaculars vistes a la mar.

Presentem una meravellosa vila distribuïda en una sola planta, totalment renovada
amb els millors materials, moblada i decorada amb excel·lent gust per satisfer els
clients més exigents.

A la planta principal, ens rep un ampli saló de 80 m² amb molta llum natural gràcies
als seus grans finestrals que ens permeten accedir directament a l'exterior, que
ofereix una zona chill-out amb una gran piscina i el jardí privat. L'àmplia cuina de
disseny de tipus americana s'integra a la sala i ve totalment equipada i amb una gran
illa que serveix com a zona de treball, així com de menjador estil barra. Des del
mateix saló, es pot accedir a el dormitori principal amb el seu propi vestidor i el seu
bany privat amb dutxa i banyera.

D'altra banda, es troba la zona dels dormitoris a visitant, un d'ells amb bany privat i
amb armaris encastats, i l'altre dormitori amb el seu bany propi a la banda al
passadís. Aquí mateix es disposa una sala de bugaderia i sauna. Tots els dormitoris
tenen finestrals grans amb accés directe a la zona de piscina.

A l'exterior, s'ofereix un ampli jardí amb vista a la mar i amb una gran piscina i una
zona chill-out amb llit balinesa, per gaudir de les vistes a l'alba i als voltants. També
disposa de trenta palmeres, d'una cuina d'estiu amb barbacoa i pèrgola i d'una zona
àmplia d'aparcament.

A més, a l'altre de la vila hi ha un apartament privat amb entrada pròpia que hi ha un
saló amb una cuina petita, un dormitori i un bany complet. Resulta ideal per a
convidats, per al servei o amb opció a lloguer turístic.

Tots els finestrals tenen persianes elèctriques i reixes de seguretat i tots els
dormitoris d'un sistema d'il·luminació especial.

La vila es presenta a punt per entrar a viure, en la millor ubicació en un carrer
discreta i tranquil·la amb molta privacitat amb vistes increïbles i molt a prop de
l'entrada principal Altea Hills.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/ali31091

Jardí, Piscina, Terrassa, Aire condicionat,
Barbacoa, Cuina equipada
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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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