
VENUT/UDA

REF. ALI33472

425.000 € 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  

2
Cambres de bany  

248m²
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 d´obra nova de 3 dormitoris en venda en un
residencial de luxe, amb seguretat privada, espectaculars
vistes i diverses piscines a Finestrat, Alacant.

Fantàstica vila de luxe d´obra nova a la zona de Sierra Cortina de Finestrat. Una zona
a 8 minuts de Benidorm. L'aeroport internacional d'Alacant queda a 50 quilòmetres
per l'autopista AP-7.

Té una superfície de 126 m2 útils, més la terrassa i el jardí, amb 248 m2 de parcel·la.
Disposa de tres dormitoris, dos banys complets, terrassa, jardí i aparcament. Tot amb
espectaculars vistes obertes a un bell horitzó, el mar Mediterrani.

La vila està equipada amb l'última tecnologia aplicada al confort: climatització per
aerotèrmia, bústies intel·ligents, aïllament tèrmic i acústic. L'habitatge és tot exterior,
amb finestres tipus Climalit, portes interiors lacades, parets amb pintura llisa,
armaris de paret a tots els dormitoris i la cuina està totalment equipada.

És un resort dissenyat perquè es gaudeixi de les zones verdes, espais esportius,
piscines exteriors i la climatitzada, jacuzzi, sauna, pàdel, gimnàs... A més, amb
garantia d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i amb la garantia viure
en un espai protegit per seguretat privada.
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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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