
REF. ALI19880

750.000 € Huis / Villa - Te koop
6 Slaapkamer huis / villa met 3,000m² Tuin te koop in Finestrat, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03520

6
Slaapkamers  

3
Badkamers  

650m²
Plattegrond  

5.286m²
Perceeloppervlakte  

40m²
Terras  

3.000m²
Tuin

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

Huis met 6 slaapkamers, een tuin, een zwembad en een
barbecue. Een authentieke oase in Polop de la Marina, in
een rustige omgeving met mooie uitzichten.

Op de hellingen van de berg Ponoig, beter bekend als "De slapende leeuw", vinden
we dit indrukwekkende deelbare perceel van 5.286 m² waarop momenteel een villa
van 650 m² staat.

Het huis, dat over twee verdiepingen is verdeeld, was op het moment van bouwen
erg luxe, hoewel het momenteel moet worden bijgewerkt.

Op de begane grond hebben we een hal, de keuken, een wasruimte, een zeer grote
woonkamer met een open haard, een badkamer en een kantoor dat als slaapkamer
kan worden gebruikt. Alle kamers liggen aan de buitenzijde en hebben grote ramen
om optimaal te profiteren van het natuurlijke licht. Een terras met prachtig uitzicht
op het zwembad en de tuinen maken deze verdieping compleet.

De bovenste verdieping bestaat uit vijf slaapkamers, allemaal met toegang tot
terrassen met onovertroffen uitzicht. Bovendien heeft de hoofdslaapkamer een eigen
badkamer en kleedkamer. Een andere badkamer bedient de rest van de slaapkamers.

Buiten zijn er prachtige bomen die schaduw bieden, een zwembad met een bar,
kleedkamers en douche, een barbecue met een berging en twee parkeerplaatsen
(een overdekt en een gesloten) met totale ruimte om 10 auto's of zelfs meer te
parkeren, als de toegangsweg wordt gebruikt. Aan de achterzijde van het pand
worden we verrast door een grote boomgaard met fruitbomen.

Dit is een ideaal familiehuis voor kunstenaars die inspiratie zoeken via de zintuigen
of voor een investeerder die wil profiteren van het perceel om een
nieuwbouwproject van verschillende vrijstaande huizen te bouwen.

lucasfox.co.nl/go/ali19880

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Prive garage, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, ,
Balkon, Barbecue, Berging, Beveiliging,
Bijkeuken, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Speelplaats, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken, Waterput
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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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