
VERKOCHT

REF. ALI18065

783.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer appartement met 78m² terras te koop in Finestrat
Spanje »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03502

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

159m²
Plattegrond  

78m²
Terras

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Luxe 4-kamerappartement met terras en een bevoorrecht
uitzicht op de zee, gelegen in een nieuwbouwwijk met
uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen, één
straat achter de kust van het Poniente-strand, in
Benidorm.

Prachtig appartement gelegen in de nieuwbouwproject van Sunset Waves
Apartments, gelegen in het meest bevoorrechte gebied van Benidorm, op slechts 200
meter van het Poniente-strand, een van de beste stranden van de Costa Blanca.

Bewoners kunnen genieten van toegang tot de uitstekende gemeenschappelijke
ruimtes. De ontwikkeling heeft een oppervlakte van 20.000 m² en biedt weelderige
tuinen, zwembaden, een rustruimte en sportfaciliteiten met een fitnessruimte,
tennis- en padelbanen en een sportcentrum. Bovendien bieden de picknickplaatsen,
de massagekamers en de Finse sauna de perfecte plekken om te ontspannen. Het
heeft ook een speeltuin, een klimwand en een zwembad, allemaal met
veiligheidshekken.

De accommodatie heeft een grote woonkamer en een keuken in Amerikaanse stijl
met een galerij. Deze ruimte heeft toegang tot een spectaculair terras met een
prachtig uitzicht op de zee. Er is een slaapkamer met een eigen badkamer en een
terras, waardoor deze zeer licht is, een andere slaapkamer met toegang tot een
terras, een slaapkamer met een balkon en nog een slaapkamer, evenals een laatste
badkamer. Het appartement wordt geleverd met een parkeerplaats inbegrepen in de
prijs.

Met de aanpassingsopties kunnen nieuwe eigenaren hun nieuwe woning in hun
droomhuis veranderen en kiezen tussen verschillende lay-outopties en de grootte
van het terras. Daarnaast is er een team van interieurontwerpers beschikbaar om uw
huizen te decoreren en in te richten volgens uw smaak en eisen.

Een uitstekende optie voor iedereen die wil genieten van rust en modern design aan
het strand. Het is ideaal voor gezinnen vanwege de locatie en kenmerken. Het is ook
perfect voor beleggers voor toeristische verhuur.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/ali18065

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Tennisbaan, Spa, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Chill out area, Bijkeuken, Balkon,
Airconditioning
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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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