
REF. ALI31784

1.400.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 256m² terrassa en venda a Finestrat
Espanya »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

196m²
Plànol  

459m²
Dimensions del terreny  

256m²
Terrassa

+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

Increïble vila de luxe de 4 habitacions de nova
construcció amb fantàstiques vistes al mar, garatge i una
relaxant piscina privada a la part més prestigiosa de
Sierra Cortina, Finestrat.

Aquest magnífic xalet unifamiliar està situat a la Sierra Cortina Resort, Finestrat, a
només 8 minuts de Benidorm ia 50 km de l'aeroport internacional d'Alacant per
l'autopista AP-7. El complex, situat entre el mar i la muntanya, ofereix una àmplia
gamma de serveis com gimnasos, restaurants, cafeteries i un camp de golf.

Hi ha accés independent per a vianants i vehicles a la finca amb una rampa de
baixada al soterrani, on trobem una sala d'instal·lacions, aparcament per a 2
vehicles, un bany, safareig, un dormitori.

Des de l'entrada per a vianants, que és a peu de carrer, accedim a una zona asfaltada
i ben il·luminada a uns 10 metres de la porta principal. Al voltant de la casa podem
gaudir d'un espectacular espai verd, curosament dissenyat per crear un ambient càlid
i tranquil per aprofitar al màxim l'excel·lent clima. Les grans terrasses són una
extensió de l'espai interior i també hi ha una relaxant piscina privada.

Un cop dins, trobem un rebedor amb una escala al primer pis a l'esquerra, mentre
que a la dreta hi ha un lavabo de cortesia. A continuació hi ha una espectacular sala
dividida en 3 zones: una gran cuina moderna, menjador amb sostre de doble alçada i
sala d'estar. Tot l'espai està banyat per la llum natural que proporciona la seva
façana de vidre orientada al sud-est, que ofereix la possibilitat de gaudir de
magnífiques postes de sol, així com d'unes vistes privilegiades al Mediterrani. Tot
protegit per una espectacular terrassa coberta.

La primera planta inclou un mirador de la zona de doble alçada del menjador de la
primera planta i la seva finestra de doble vidre, que ofereix llum i vistes exclusives a
la badia de Benidorm. En aquesta primera planta hi ha 3 amplis dormitoris amb els
seus corresponents vestidors i banys en suite. Tots gaudeixen d'accés directe a una
gran terrassa que recorre la part davantera de la casa.

lucasfox.cat/go/ali31784

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Sostres alts,
Sistema domòtic, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Barbacoa, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat
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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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	Increïble vila de luxe de 4 habitacions de nova construcció amb fantàstiques vistes al mar, garatge i una relaxant piscina privada a la part més prestigiosa de Sierra Cortina, Finestrat.

