
SÅLD

REF. ALI26256

581 900 € 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  

224m²
Planlösning  

511m²
Totalyta

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.se Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Vacker villa med privat pool till salu i ett säkert
bostadsområde med otroliga gemensamma områden och
utsikt över havet och bergen i Finestrat, Alicante.

Denna lyxvilla är en del av ett bostadsområde med 28 villor och 76 radhus. Det är
villan i komplexet som har den bästa orienteringen, den bästa utsikten och den
största tomten.

Det ligger i Finestrat, Benidorm, på en privilegierad plats mellan havet och bergen,
intill temaparken Terra Mítica, flera lyxhotell och en fantastisk golfbana. Allt detta
mycket nära staden Benidorm, med alla tjänster till ditt förfogande. På samma sätt är
det mycket bra förbindelser, med direkt tillgång till motorvägen AP-7 och den
nationella N-332, samt med tillgång till spårvagnen som förbinder staden Alicante
med Benidorm. Detta bostadsområde ligger bara 5 minuter från det största
köpcentret på Costa Blanca, 10 minuter från stranden och 35 minuter från Alicantes
flygplats.

Villan ligger på en 511 m² tomt och har en bebyggd yta på 224 m², med 3 sovrum, 3
badrum, flera solariumsområden och en privat pool. Alla hem har utformats för att ge
integritet och komfort åt sina ägare, med stora öppna ytor och stora fönster som
tillåter rikligt med naturligt ljus att komma in i hemmet.

Huset har också en nedre våning med entré för fordon för att underlätta fordonets
tillgång till huset. Förutom att ha en privat pool, har villan också tillgång till de
gemensamma områdena, som inkluderar en stor pool utformad som en oas. På detta
sätt kan du välja mellan att koppla av i din villa eller umgås med grannarna i de
gemensamma utrymmena, vilket gör detta boende till ett idealiskt hem för både par
och barnfamiljer.

Du kommer att kunna njuta av den otroliga livskvaliteten som dessa villor erbjuder
från december 2021.

Om du letar efter en lyxvilla i en säker utveckling med otroliga gemensamma
områden till ett överkomligt pris på en av de bästa platserna på Costa Blanca,
vänligen kontakta oss.

lucasfox.se/go/ali26256

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Uppvärmd pool, Garagem privada,
Högt i tak, Naturligt ljus, ,
Gemensam terrass, Parkering, Balkong,
Chill out plats, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd, Säkerhet,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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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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