
SÅLD

REF. ALI24998

398 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum till salu i Finestrat, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

3
Sovrum  

3
Badrum  

127m²
Planlösning  

510m²
Totalyta

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Magnifik nybyggd villa på en stor tomt på mer än 500 m² i
Finestrat, med panoramautsikt över havet och bergen.

Lucas Fox International presenterar denna magnifika nybyggda villa i Finestrat, med
spektakulär panoramautsikt över havet och Benidorms skyline.

Omgiven av natur, är villan bara 10 minuter från havet och har alla tjänster i
närheten, tack vare köpcentret La Marina, som erbjuder ett urval av butiker,
stormarknader och restauranger.

Förutom en mycket modern design, ligger huset på en stor tomt som överstiger 500
m², med en privat 7 x 3 m pool och en parkeringsplats med en motoriserad grind. Tack
vare dess syd-sydvästra orientering har huset flera terrasser och en trädgård med
utsikt och en automatisk bevattning.

Bottenvåningen består av ett rymligt vardagsrum / matsal, ett öppet kök med stora
fönster, en separat tvättstuga, ett komplett badrum och ett sovrum med en inbyggd
garderob och dess terrass med en täckt veranda.

Första våningen har två stora sovrum med inbyggda garderober och ett
omklädningsrum, två kompletta badrum med eget badrum samt tillgång till en stor
terrass med pergola. Det finns också möjlighet att bygga ett solarium.

Villan innehåller också tillbehör som fullt integrerade apparater i köket, golvvärme i
badrummen och motoriserade persienner.

Denna villa är ett mycket bra tillfälle för dem som vill bo i ett lyxhus till ett bra pris.
Missa inte detta tillfälle: kontakta oss för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/ali24998

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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