REF. ALI17622

€765,000 Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 4 Slaapkamer Huis / Villa met 123m² terras te koop in Finestrat,
Alicante
Spanje » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03509

4

4

215m²

660m²
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Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
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OMSCHRIJVING

Tijdloze villa in een prestigieuze woonwijk, genesteld
tussen de zee en de bergen en op slechts 10 minuten van
de kust.
Shiera Villa ligt op de prachtige locatie van Finestrat. Deze rustige woonwijk, gunstig
gelegen in het hart van de Costa Blanca, ligt dicht bij alle voorzieningen, de Sierra
Cortina-bergen en de Middellandse Zee.
Dit huis met 4 slaapkamers en 4 badkamers heeft een elegant interieur en
hoogwaardige afwerking. Het pand is ontworpen met comfort en functionaliteit in het
achterhoofd en wordt geleverd met een volledig uitgeruste keuken, badkamers en
installaties van de hoogste kwaliteit, waaronder slimme huistechnologie. Het pand
geniet van veel natuurlijk licht en profiteert van een eigen zwembad, een terras en
een prachtige tuin.
Op de begane grond leidt de hal naar een ruime woonkamer en eetkamer, aparte
keuken en een slaapkamer met tweepersoonsbed. Het eetgedeelte is verbonden met
een terras en een zwembad door glazen schuifdeuren.
Boven zijn er 3 slaapkamers, waarvan er twee een eigen terras hebben. Op het lagere
niveau is er een natuurlijk verlichte kelder, met een terras en tuin.
Een prachtig huis op een perfecte locatie dicht bij de vele prachtige stranden,
restaurants, bezienswaardigheden en activiteiten, die allemaal garant staan voor een
uitstekende kwaliteit van leven.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.
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Terras, Tuin, Verwarmd zwembad ,
Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, , Airconditioning, Alarm,
Balkon, Beveiliging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Verwarming
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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