REF. ALI25127

€253,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum med 32m² Trädgård till salu i Finestrat, Alicante
Spanien » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03520

3

2

102m²

203m²

40m²

32m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

Trädgård

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
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ÖVERBLICK

Magnifik villa med 3 sovrum i en otrolig miljö perfekt för
att njuta av naturen med utsikt över havet och bergen.
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 har utvecklingen en byggnad för gemensamt bruk, en stor pool, ett
utrymme för elektriska cyklar med ett laddningssystem, solcellsenergi, bland andra
tjänster. När det gäller säkerhet är hela samhället gated och skyddat med ett
säkerhets- och övervakningssystem för att garantera din integritet och lugn.
Husen är byggda i form av en amfiteater för att garantera den bästa utsikten över
bergen och framför allt havet.
Det är ett hus i en våning, perfekt för dem som vill ha en villa utan att behöva gå
uppför trappan. Det erbjuder ett rymligt vardagsrum med matplats med öppet kök, 3
sovrum och 2 badrum. På samma sätt har alla hus en parkeringsplats (med valfritt
trätak).
Förutom gemensam pool har du tillräckligt med utrymme på din tomt för att ha din
egen privata pool, att välja mellan flera storlekar. Det finns också möjlighet att bygga
ett solarium för att njuta av den bästa utsikten medan du har en aperitif.
Om det du letar efter är lugn och natur med alla tjänster till hands, tveka inte
eftersom det här är din möjlighet.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien

lucasfox.se/go/ali25127
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Uppvärmd pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Gemensam terrass, Parkering,
Chill out plats, Djur vänligt,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd, Säkerhet,
Solpaneler, 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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