REF. ALI21220

€299,900 Huis / Villa - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer Huis / Villa met 39m² Tuin te koop in Finestrat, Alicante
Spanje » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03509
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OMSCHRIJVING

Aangenaam nieuwbouw herenhuis, ondergedompeld in de
groene en verfrissende sfeer van een prachtige
ontwikkeling met een zwembad en ruimtes omgeven door
de natuur.
Dit prachtige herenhuis met 2 verdiepingen, met een kelder / garage, terras en tuin
ligt in La Salamanda, een prestigieuze ontwikkeling in de Sierra Cortina, op slechts 7
minuten rijden van het winkelcentrum La Marina en tegelijkertijd in de rust van de
bergen, waar u kunt genieten van het brede scala aan sportieve en recreatieve
activiteiten aangeboden door Sierra Cortina.
Het wooncomplex La Salamandra biedt een hoge kwaliteit van leven en garandeert
de rust, privacy en veiligheid van haar bewoners. Het huis, ideaal voor een gezin of
voor een stel, heeft 3 ruime, comfortabele en zeer lichte slaapkamers, een overdekt
terras van 18 m², ideaal voor diner met gezelschap en een zeer aangename tuin van
40 m².
Bij binnenkomst van het huis is het warme licht en de elegante witte marmeren
vloeren te zien. Links van de hal vinden we een goed gastentoilet en daarnaast de
wasruimte met een gasboiler en gelakte aluminium deur, net als het
buitenschrijnwerk. Volgend de gang naar de grote patiodeur die naar het terras en de
tuin leidt, wordt links een moderne en volledig uitgeruste keuken gepresenteerd, die
zeer verfijnd is met een zwart granieten aanrecht open naar de woon-eetkamer, met
een zeer moderne ontwerp.
Aan de rechterkant leidt de trap naar de tweede verdieping, waar we twee
tweepersoonsslaapkamers met inbouwkasten vinden, beide bediend door een
comfortabele natuurstenen bestratingsbadkamer met een ligbad. De slaapkamer
bevindt zich aan het einde van de hal en heeft een laminaatvloer, net als de rest van
de bovenste verdieping, en een badkamer met een douche. Het heeft ook toegang tot
een groot zonnig terras, ideaal om te genieten van het lezen van een goed boek met
uitzicht op de natuurlijke omgeving.
Op de begane grond, via dezelfde trap, vinden we een kelder van bijna 70 m², waar
voldoende ruimte is om voertuigen te parkeren en alles op te slaan dat niet thuis
past (fietsen, motorfietsen, onder andere). Een gemotoriseerde deur sluit de ingang
zeer veilig.
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Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
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Het huis is uitgerust met een beveiligde deur, airconditioning door koude
verwarmingskanalen, propaanverwarming met individuele tellers, ramen met
Climalit-glas, alarm voor maximaal comfort, video-intercom en gazon met
automatische irrigatie in de tuin.
Neem contact met ons op om dit prachtige huis met terras en tuin in Sierra Cortina
te bezoeken.
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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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