
VERKOCHT

REF. ALI25136

395.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Finestrat, Costa Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03520

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

195m²
Plattegrond  

457m²
Perceeloppervlakte

+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

Schitterende designvilla met onovertroffen uitzicht in een
heerlijk rustige omgeving tussen de zee en de bergen.

Lucas Fox International presenteert deze nieuwbouwwoningen in Polop, een
charmant stadje tussen de zee en de bergen, op slechts 15 minuten van Altea en
Benidorm. Het is een paradijs voor natuurliefhebbers, met de bergen vlakbij en
diverse wandelroutes. De prachtige watervallen van Font del Algar en de mooie stad
Guadalest met een indrukwekkend kasteel zijn ook in minder dan 20 minuten te
bereiken.

Omgeven door pijnbomen en bewaakt door de Monte de Ponoig, biedt de
ontwikkeling van Polop Villas de perfecte combinatie van design, comfort en natuur.
De villa's hebben een avant-gardistisch ontwerp en zijn goed bereikbaar.

Ze zijn ontworpen om het hele jaar door te genieten, zowel in de winter als in de
zomer, en bieden een aangelegd perceel van meer dan 400 m² om te genieten van
het buitenleven en de rust van deze bevoorrechte omgeving. Het suggestieve infinity
pool met vrij uitzicht heeft een ontspanningsruimte met barbecue waar u kunt
genieten van het spektakel dat de natuur biedt.

Dit model is een gelijkvloerse villa, ideaal voor wie geen trappen op wil. De woning
heeft een ruime woon-eetkamer met open keuken en toegang tot het terras, 3
slaapkamers en 2 badkamers.

Het gezellige interieur wordt omlijst door grote ramen die de kamers de hele dag met
natuurlijk licht overspoelen. De open design keuken is ingericht en voorzien van een
RVS oven, kookplaat, afzuigkap, wasmachine en vaatwasser.

De woningen hebben ook luxe afwerkingen zoals ongeglazuurde, gerectificeerde
porselein-steengoedvloeren, ingebouwde kleerkasten, geleide en gesplitste
airconditioning, gemotoriseerde jaloezieën, dubbele beglazing en thermische en
akoestische isolatie in onder meer vloeren, muren en ramen.

Tevens heeft de villa een benedenverdieping en diverse maatwerk mogelijkheden.

Als u op zoek bent naar een luxe huis met het beste uitzicht in een rustige en
bevoorrechte omgeving, dan is dit uw kans.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te plannen.

lucasfox.co.nl/go/ali25136

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Verwarmd zwembad , Zwembad,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Barbecue, Beveiliging, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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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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