REF. ALI27211

710 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum med 30m² terrass till salu i Finestrat, Alicante
Spanien » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina » 03502

4

4

261m²

514m²

30m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

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

Modern nybyggd villa med havsutsikt i ett fantastiskt
lugnt grönt läge nära stadens centrum och strand
Denna moderna nybyggda villa med 2 våningar med vit fasad och stora glänsande
fönster är utformad för att njuta av överflödet av solljus på Costa Blanca och perfekt
kombinera inomhus och utomhus. Det första du hittar utanför är en fantastisk
veranda med ett avkopplande hörn framför poolen.
Bakom poolen finns en grön och exotisk trädgård som lockar en härlig utsikt. Det är
en uteplats som är perfekt för familjer och vänner att äta, koppla av eller simma.
På bottenvåningen hittar du ett fullt utrustat kök, mysig matsal och vardagsrum. Tack
vare stora glasdörrfönster kan du njuta av en fantastisk utsikt över din underbara
veranda med trädgården. När du flyttar längre från köket hittar du också ett ljust
sovrum med eget badrum med tillgång till det eleganta badrummet.
På första våningen har huset dock ytterligare 2 sovrum med fantastisk
panoramautsikt som leder till 2 öppna stora terrasser utrustade med solstolar. Båda
står inför två motsatta sidor av huset, så du kan njuta av morgon- eller kvällssolen.
Designen är genomtänkt för att göra ditt liv bekvämt och elegant.
För din bekvämlighet hittar du en stor källare med ett extra sovrum, ett badrum och
ett rymligt vardagsrum. Du kan få det funktionella källarvåningen på 98 kvadratmeter
för ytterligare 10 900 euro.
Huset ligger 10 minuter från stranden i ett lugnt område perfekt för familjer som vill
ha lugn och ro. Det är också ett utmärkt tillfälle att investera på grund av dess
privilegierade läge, högsta kvalitet och exceptionella design.
Vill du se det själv?
Ring oss för att ordna en visning av denna stora villa.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien

lucasfox.se/go/ali27211
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Naturligt ljus, , Exteriör, Interiör, Larm,
Luftkonditionering, Nybyggd, 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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