REF. ALI31789

610.000 € Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Finestrat, Alicante
Spanje » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03509
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OMSCHRIJVING

Uitstekende nieuwbouw villa met 3 slaapkamers,
zwembad en parkeerplaats te koop in de bevoorrechte
omgeving van Sierra Cortina - Finestrat, Alicante
Deze villa is gelegen in de bevoorrechte omgeving van Sierra Cortina in de buurt van
Benidorm en combineert een natuurlijke omgeving naast de zee.
Dit is een eengezinschalet in minimalistische architectuur in een natuurlijke
omgeving die elegantie en comfort combineert in een omgeving omringd door natuur
en bomen afkomstig uit het Middellandse Zeegebied aan de baai van Benidorm. De
zorgvuldige architectuur in een origineel ontwerp en de exclusieve details
geïnspireerd door de zee passen perfect in de natuurlijke omgeving die de huizen
omringt en omhult. Het chalet staat op onafhankelijke percelen van 400 m2 waarop
huizen van twee verdiepingen met een totale vloeroppervlakte van meer dan 130 m
zijn gebouwd. In de ruime tuinen kunt u heerlijk uitrusten in de open lucht of een
duik nemen in uw eigen zwembad omgeven door mediterrane bomen die de woning
privacy geven.
Het is ontworpen om binnen of buiten van het leven te genieten , maar met
maximale privacy , waarbij een vloeiende verbinding tussen de terrassen en het
zwembad wordt behouden . Dit huis valt op door zijn constructie op twee niveaus,
met op de begane grond een ruime slaapkamer, een badkamer en een woonkeuken
van meer dan 40 vierkante meter met grote pittoreske ramen om optimaal te
profiteren van de uren natuurlijk mediterraan licht en voor genieten van de zon .
Op de vrijetijdsverdieping zijn er twee royale slaapkamers met eigen badkamer en
balkons met hun eigen terrassen die de mogelijkheid bieden om op de
bovenverdieping te genieten van een bevoorrecht uitzicht en het buitenleven.
De constructie rekent op eersteklas materialen van topkwaliteit met het oog op het
bieden van maximaal comfort waardoor de woning een comfortabele ruimte wordt
met extra's zoals automatische bediening of hoogwaardige gres tegelvloeren. De
buitenkant beschikt ook over een ruimte binnenin voor twee voertuigen.
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Het uitzicht op de Sierra Cortina en de nabijheid van de zee maken deze villa een
ideale plek om ontspanning te combineren met de activiteiten van de nabijgelegen
recreatie- en dienstengebieden. Ontworpen om ten volle van het natuurlijke licht te
genieten en te ervaren , is de villa ontworpen om aan de comfortverwachtingen van
hun eigenaren te voldoen . Dit huis met een modern en minimalistisch design is een
ideale plek om te genieten van de bergen en de zee.

Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje

REF. ALI31789

610.000 € Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Finestrat, Alicante
Spanje » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03509

3

3

130m²

416m²

Slaapkamers

Badkamers

Plattegrond

Perceeloppervlakte

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.

Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje

