
VERKOCHT

REF. ALI25083

450.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 94m² Tuin te koop in Finestrat, Costa
Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

240m²
Plattegrond  

75m²
Terras  

94m²
Tuin

+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
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OMSCHRIJVING

Moderne ruime nieuwbouw herenhuis met privé garage,
zwembad en tuin, dichtbij winkelcentrum, supermarkten,
attracties en golfbanen.

Dit herenhuis met 4 slaapkamers en 4 badkamers is verdeeld over twee
verdiepingen. Het heeft ook een privégarage voor 2 auto's.

Deze accommodatie maakt deel uit van het dorp Camporrosso, een wooncomplex
met een gemeenschappelijke ruimte van 50.000 m2 met tennis- en paddlebanen, een
open en overdekt zwembad, een speeltuin, een fitnessruimte en een sociale
strandclub.

Bij het betreden van deze lichte en moderne woning bevinden we ons in de inkomhal
met inbouwkast met links een gastenbadkamer en een lichte en ruime woonkamer
met aan de voorzijde een open keuken.

Tevens is er op deze verdieping 1 slaapkamer met een ensuite badkamer en walk-in
closet. Vanuit de woonkamer en een slaapkamer hebben we toegang tot een terras,
tuin en een zwembad.

Via de trap kunnen we opstijgen naar de eerste verdieping met 3 slaapkamers en 2
badkamers, waarvan één ensuite. Alle 3 slaapkamers hebben toegang tot het terras
van 34 m² met fantastisch uitzicht op zee.

De oplevering van dit herenhuis staat gepland voor oktober 2021.

Bel ons vandaag nog voor een bezichtiging.

lucasfox.co.nl/go/ali25083

Zeezicht, Uitzicht op de bergen,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Tennisbaan, Prive garage, Gym,
Conciërge service,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Speelplaats,
Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, 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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