
SÅLD

REF. ALI25131

450 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum till salu i Finestrat, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03520

3
Sovrum  

3
Badrum  

264m²
Planlösning  

402m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Hus/Villor till salu i Finestrat,
Costa Blanca

Lucas Fox International presenterar dessa nybyggda villor i Polop, en charmig stad
som ligger mellan havet och bergen, bara 15 minuter från Altea och Benidorm. Det är
ett paradis för naturälskare, med bergen i närheten och flera vandringsleder. De
vackra Font del Algar vattenfallen och den vackra staden Guadalest med ett
imponerande slott kan också nås på mindre än 20 minuter.

Omgiven av tallar och bevakad av Monte de Ponoig, erbjuder Polop Villas-
utvecklingen den perfekta kombinationen av design, komfort och natur. Villorna är
avantgardistiska och lättillgängliga.

De är utformade för att avnjutas året runt, både på vintern och sommaren, och
erbjuder en anlagd tomt på mer än 400 kvadratmeter för att njuta av naturen och
lugnet i denna privilegierade miljö. Den stämningsfulla infinitypoolen med öppen
utsikt ligger över ett avkopplande område med grill där du kan överväga det
spektakel som naturen erbjuder.

Denna modell av villa är fördelad på 2 våningar. Bottenvåningen består av ett rymligt
vardagsrum med matplats med öppet kök och tillgång till terrassen, ett sovrum och
ett badrum. Den övre våningen har 2 sovrum och 2 badrum med eget badrum och
tillgång till en terrass med vacker utsikt, perfekt för att äta frukost.

De mysiga interiörerna är inramade av stora fönster som översvämmer rummen med
naturligt ljus hela dagen. Det öppna designköket är möblerat och utrustat med en
rostfri ugn, spis, fläkt, tvättmaskin och diskmaskin.

Husen har också lyxiga ytor som oglaserade, rektangulerade stengods av porslin,
inbyggda garderober, luftkonditionering, motoriserade persienner, tvåglasfönster och
termisk och akustisk isolering i bland annat golv, väggar och fönster.

Villan har också en nedre våning och olika anpassningsmöjligheter.

Om du letar efter ett lyxhus med den bästa utsikten i en lugn och privilegierad miljö
är detta din möjlighet.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/ali25131

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, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
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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