REF. ALI21267

€575,000 Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 3 Slaapkamer Huis / Villa met 125m² terras te koop in Finestrat,
Alicante
Spanje » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03509
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Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
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OMSCHRIJVING

Geweldige gloednieuwe villa met zwembad, tuin en
terrassen met uitzicht op de zee en de bergen, in een van
de meest prestigieuze ontwikkelingen van de Costa
Blanca.
Deze prachtige villa met 2 verdiepingen en 3 slaapkamers maakt deel uit van de
nieuwbouwproject, Essential House, gelegen in een van de meest bevoorrechte
buurten, Sierra Cortina.

lucasfox.co.nl/go/ali21267

Zodra we de elegante moderne en minimalistische ingang oversteken, bevinden we
ons in een prachtige tuin die het hele huis omringt. Voor ons hebben we de
parkeerplaats, waar twee auto's passen. Er is een gelakte stalen pergola voor extra
bescherming en schaduw aan het voertuig.

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Barbecue,
Domotica systeem, Inbouwkasten, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken

Het huis aan de buitenkant heeft veel schuine oppervlakken: het wit van de muren
wisselt af met de enorme schuiframen, waardoor de interne ruimtes een ware
voortzetting zijn van de natuur en de groene buitenkant. Een verleidelijk zwembad
van 22,5 m² trekt onze blik aan de rechterkant van de tuin, aan de zijkant van het huis
waar we het meest zullen genieten van de vele zonnige dagen die het lokale klimaat
biedt. Twee portieken van 25 m² stellen ons in staat om rustig te rusten in de
schaduw wanneer we maar willen.
Bij binnenkomst van het huis, op de begane grond, vinden we een lichte open ruimte
van 103 m² met een ruime woonkamer en een volledig uitgeruste keuken in
Amerikaanse stijl met grote oppervlakken, ideaal voor mensen die van koken houden.
De begane grond wordt gecompleteerd door een tweepersoonsslaapkamer met
kasten en een badkamer met dubbele toegang: naast de ensuite badkamer van deze
slaapkamer, is het ook de gastbadkamer.
We gaan de trap op en bereiken de eerste verdieping, met twee dubbele
slaapkamers, bediend door de twee badkamers met een bad, waarvan er één ensuite
is. Beide slaapkamers kijken uit op een ongelooflijk overdekt terras van 15 m² dat
aan de linkerkant uitkomt op het spectaculaire open terras van 109 m², waar u kunt
genieten van alle warmte van de zon en met uitzicht op de Middellandse Zee.
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Het huis is uitgerust met airconditioningkanalen met omvormersysteem met ouylets
in alle delen van het huis. Het privéperceel van 590 m² is aangelegd met gazons,
kokospalmen en cipressen rond de omtrek en het hele gebied heeft automatische
irrigatie.
Neem contact met ons op om dit prachtige huis met zwembad 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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