
REF. ALT39644

505.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris amb 23m² terrassa en venda a Finestrat
Espanya »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

140m²
Plànol  

332m²
Dimensions del terreny  

23m²
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

Obra nova a la zona residencial del Balcó de Finestrat
amb modernes cases unifamiliars en construcció, 3
habitacions i 3 banys, jardí amb terrassa i piscina, vistes
al mar i muntanya.

Situat a prop del camp de golf Puig Campana del Balcó de Finestrat aquest nou
complex de 19 cases unifamiliars us seduirà per la seva ubicació entre mar i turons.

Per a la seva comoditat, el centre comercial, La Marina i l'entrada de l'autopista es
troben a 10 minuts. Gaudireu de les platges i davant del mar amb restaurants i bars
en 15 minuts. Alacant i l'aeroport estan situats a 40 minuts.

El disseny modern s'adapta harmoniosament a l'entorn on es troben les cases. Les
grans finestres panoràmiques de terra a sostre fan que les cases siguin sempre molt
lluminoses i amb llum natural. Les vil·les estan decorades amb colors blanc i beix
clars, molt sobris, però alhora sofisticats i elegants.

Podràs personalitzar el toc final del disseny d'interiors. De moment, els xalets tenen
un aspecte previ, però podeu modificar els plànols i el disseny, tot es pot
modernitzar o completar com solàrium i soterrani a petició vostra amb un cost
addicional. Qualitat i acabats superiors són estàndard a totes les viles.

Construït en un terreny privat i tancat de 332 m2, la porta corredissa motoritzada i
una porta per a vianants us donaran accés al vostre xalet amb la possibilitat
d'estacionar un cotxe a l'interior de la propietat. Gaudireu del jardí d'estil
mediterrani amb terrassa i piscina de 19 m².

A la planta baixa de la vila hi ha un gran saló-menjador i una cuina oberta equipada
amb grans finestrals, un safareig independent, un bany totalment equipat, 1
habitació amb armari encastat i una terrassa oberta amb terrassa coberta. de cara a
la piscina.

La segona planta es divideix en 2 amplis dormitoris amb armaris encastats i vestidor,
2 banys complets, amb accés a les terrasses des de cada dormitori.
S'ha tingut molta cura en la selecció dels materials utilitzats en aquesta vila.

Com veureu durant la vostra visita, l'acabat de la construcció i l'interior és de molt
alta qualitat.

lucasfox.cat/go/alt39644

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina, Jardí, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament, Vistes,
S'accepten mascotes , Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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	Obra nova a la zona residencial del Balcó de Finestrat amb modernes cases unifamiliars en construcció, 3 habitacions i 3 banys, jardí amb terrassa i piscina, vistes al mar i muntanya.

