
REF. ALT36374

799.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 62m² terras te koop in Finestrat
Spanje »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

331m²
Plattegrond  

488m²
Perceeloppervlakte  

62m²
Terras

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.co.nl Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Nieuwbouw huis met 3 slaapkamers en 17 m² terras te
koop in Finestrat, Alicante

Moderne nieuwbouwvilla gelegen in Finestrat, met uitstekende afwerkingen,
ontworpen tot in de perfectie met oog voor elk detail en op slechts enkele minuten
van grote winkelcentra, markten en restaurants.

Het is verdeeld in drie niveaus. Op de begane grond of begane grond vinden we een
ruime woonkamer met een open Amerikaanse keuken, een prachtig buitenterras met
een privézwembad en een chill out area, een slaapkamer en een badkamer. Op de
eerste verdieping bevinden zich twee ruime kamers met een terras en een eigen
badkamer; en de tweede verdieping heeft een solarium met 360º uitzicht.

Finestrat ligt op de hellingen van Puig Campana en biedt prachtig uitzicht op de
bergen, de kust en de Middellandse Zee. Bovendien profiteert het huis van een koele
zeebries in de zomer en bescherming tegen de noordelijke kou in de winter dankzij de
omliggende bergen. Ook heeft het gebied gemiddeld bijna 3000 zonuren per jaar en
ligt de gemiddelde temperatuur rond de 20 ºC.

Het is zonder twijfel een ideale villa om te genieten van het mediterrane klimaat als
eerste of tweede woning en op een onovertroffen locatie aan de Costa Blanca, een
echt voorrecht.

lucasfox.co.nl/go/alt36374

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw, Uitzicht,
Nieuwbouw, Dubbel glas, Chill out area,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
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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