
VENUT/UDA

REF. ALT36303

711.900 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Finestrat
Espanya »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

224m²
Plànol  

595m²
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

Excel·lent casa de 3 habitacions en venda a Finestrat,
Alacant.

A l´entrada d´aquesta preciosa i moderna vila trobem una gran cuina americana i un
saló amb accés directe al jardí, on podem gaudir d´una piscina privada.

Aquesta perfecta propietat compta amb tres dormitoris, tres banys i una planta
semisoterrani amb accés a vehicles.

La vila disposa de zones comunitàries i una gran piscina dissenyada com a oasi. Així,
podreu triar entre relaxar-vos en la intimitat de la vostra propietat o socialitzar amb
els veïns de la comunitat, cosa que fa d'aquesta residència una llar ideal tant per a
parelles com famílies amb nens.

Gràcies a la seva perfecta ubicació, podreu gaudir dels beneficis de tenir-ho tot a
l'abast, ja que és a prop de diferents serveis i atraccions de la zona, on podem trobar
dos camps de golf de 18 forats i dos complexos hotelers de luxe, l'Àsia Gardens Hotel
Thai Spa i el Meliá Villaitana Golf.

Aquesta vila de luxe forma part d´un residencial de 28 viles i 76 adossats. Tots els
habitatges han estat dissenyats per brindar privadesa i comoditat als seus
propietaris gràcies als seus amplis espais oberts i als grans finestrals que permeten
l'entrada d'abundant llum natural.

Finestrat està situat al vessant del Puig Campana i ofereix unes meravelloses vistes
de les muntanyes, la costa i el Mar Mediterrani. Amb brises marines fresques a l'estiu
i escudada per les muntanyes circumdants dels vents freds del nord a l'hivern, la
regió compta amb una mitjana de gairebé 3000 hores de sol a l'any i la temperatura
mitjana és d'uns 20 graus.

lucasfox.cat/go/alt36303

Piscina, Garatge privat, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Obra nova,
Cuina equipada, 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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