REF. ALT36319

865.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Finestrat, Costa Blanca
Espanya » Costa Blanca » Finestrat / Sierra Cortina » 03509

3

3

245m²

453m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 965 208 331

altea@lucasfox.es

lucasfox.cat

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Exclusiva vila moderna de 3 dormitoris en venda a
Finestrat, Alacant.
Lucas Fox presenta aquesta vila de luxe amb disseny modern, piscina privada, jardí i
vistes tant al mar com a la muntanya.
Aquesta vila de disseny modern es troba a Finestrat, una zona privilegiada per la seva
proximitat a tots els serveis bàsics i de lleure, com dos camps de i luxosos complexos
hotelers, com l'Asia Gardens Hotel Thai Spa i el Melià Villaitana Golf.
L´habitatge compta amb una superfície de 145 m² construïts sobre una parcel·la de
453 m² i disposa de tres dormitoris i tres banys. A la planta principal trobem una
cuina americana al costat d´un ampli i lluminós saló amb accés a una bonica terrassa
amb barbacoa, perfecta per gaudir amb amics o familiars i de les vistes a la piscina. A
més, disposa d´un bany i un dormitori amb accés directe al jardí.
La planta superior es distribueix en dos dormitoris grans amb banys i terrassa
privada.
Finestrat es troba als vessants del Puig Campana i ofereix belles vistes a la muntanya,
la costa i el mar Mediterrani, a més de fresques brises marines a l'estiu i protecció del
fred del nord a l'hivern gràcies a les muntanyes que l'envolten. A més, la zona té una
mitjana de gairebé 3000 hores de sol a l'any i la temperatura mitjana ronda els 20 º.
Sens dubte, és una vila ideal per gaudir del clima mediterrani com a primera o
segona residència i en una ubicació immillorable a la zona de la Costa Blanca, un
autèntic privilegi.
Per a més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
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lucasfox.cat/go/alt36319
Piscina, Terrassa, Llum natural,
Aire condicionat, Alarma,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Traster, Vistes, Zona chill-out
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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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