REF. ALI26090

€1,600,000 Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Finestrat, Alicante
Spanien » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03720

4

5

454m²

1,538m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

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

Lyxig nybyggd villa med 4 sovrum med pool, garage,
jacuzzi och gym med utsikt över havet i Benissa, Alicante.
Denna nybyggda villa är fördelad på fyra nivåer.
Ingången ligger på översta våningen, där vi hittar en liten hall, ett garage med två
fordon, hiss och trappa.
På första våningen hittar vi en hall som leder till ett sovrum med eget badrum och 2
andra sovrum och 2 badrum.
Längre ner kommer vi till bottenvåningen och hittar ett rymligt vardagsrum med
öppet kök. Härifrån har vi tillgång till poolen och grillplatsen. Det finns också ett gäst
sovrum och badrum på denna nivå.
På källaren har vi ett gym, ett badrum, en hemmabio, vinkällare och bostadsyta.
Denna avancerade villa har byggts med de bästa moderna byggmaterialen och
teknikerna.
Ring oss idag för att få mer information.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien

lucasfox.se/go/ali26090
Havsutsikt, Swimming pool, Trädgård,
Jacuzzi, Garagem privada, Gym, Högt i tak,
Vingårdar, Parkering, Balkong, Grillplats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nybyggd, Öppen spis, Utrustat kök
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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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