
VERKOCHT

REF. ALT36562

329.900 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer huis / villa met 18m² Tuin te koop in Finestrat, Costa
Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

161m²
Plattegrond  

18m²
Terras  

18m²
Tuin

+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

Huis met 2 slaapkamers in uitstekende staat met tuin van
18 m² te koop in Finestrat

Uitzonderlijk halfvrijstaand huis in Finestrat, omgeven door een prachtige natuurlijke
omgeving en zeer goed verbonden met de rest van de steden aan de Costa Blanca,
dicht bij ongelooflijke stranden, golfbanen en alle voorzieningen.

Het huis is ontworpen met totale zorg in al zijn details, zowel de materialen als de
structuur.

De woning is verdeeld over twee verdiepingen. De eerste verdieping heeft een woon-
eetkamer van 34 m² met een open keuken. Daarnaast heeft het twee slaapkamers
met toegang tot de terrassen, een tweepersoonsbed en de hoofdslaapkamer met
eigen badkamer, evenals nog een gratis badkamer.

Op de bovenste verdieping heeft het een groot solarium van 86 m² met een
spectaculair zwembad waar u kunt genieten van zonnige dagen.

Dit prachtige huis heeft een totale bebouwde oppervlakte van 179 m² en is gelegen in
het exclusieve en bevoorrechte Finestrat, vlakbij een van de meest toeristische
gebieden van de Costa Blanca. Dankzij deze ligging ligt het complex dichtbij allerlei
basisvoorzieningen en uitgaansgelegenheden, waaronder allerlei winkels en
restaurants. Bovendien wordt Finestrat gekenmerkt door zijn goede klimaat,
waardoor u bijna het hele jaar door kunt genieten van de onovertroffen baaien en
stranden, beroemd in heel Spanje. U kunt ook genieten van verschillende
watersporten en tal van golfbanen op slechts een paar minuten van het huis. Ten
slotte heeft het in 5 minuten toegang tot de snelweg AP7, met verbinding naar het
centrum van de stad Alicante in 30 minuten, naar de internationale luchthaven in 40
minuten en in de andere richting, met de hoofdstad van Valencia.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

lucasfox.co.nl/go/alt36562

Zwembad, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras, Uitzicht,
Nieuwbouw, Chill out area, 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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