
SÅLD

REF. ALI30205

945 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum till salu i Finestrat, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

5
Sovrum  

3
Badrum  

158m²
Planlösning  

573m²
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
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ÖVERBLICK

Lyxig villa med 3 sovrum, pool, garage och källare och
fantastisk havsutsikt till salu i Finestrat, Alicante.

Här kommer du att njuta av ett hus som återspeglar det liv du förtjänar, med alla
bekvämligheter och där du kan leva ett steg bort från stadslivet och havet. Ett hem
med rymliga och ljusa rum, alla exteriörer, med fantastisk utsikt och layouter som
utnyttjar det bästa av varje miljö i huset. Ytbehandlingar och interiörer av högsta
kvalitet är integrerade i ett nuvarande koncept av hög stående, som kombinerar med
den distinktion, komfort och lyx du vill ha.

Välvalda material har kombinerats för att ge medelhavsvärmen och elegans till
vardagsrummet. Dess vidsträckta utsikt över trädgården och poolen ger en fräsch
kontrast. All yttre snickeri av aluminium använder RPT (Thermal Bridge Break) -teknik
och CLIMALIT säkerhetsglas, låg emissivitet och med solskydd för att förbättra
värmeisolering i energieffektivitet.

Den levereras med köket fullt möblerat, med höga, låga och pelare enheter gjorda av
högsta kvalitet trä och inredning. Bänkskivan, tillverkad av Silestone eller liknande, är
mycket motståndskraftig mot repor och värme. Det skiljer köket från vardagsrummet
och har en amerikansk bar och en köksö utrustad med en keramikhäll och en inbyggd
takhuv.

I alla sovrum finns garderober som är fodrade internt med ett modulsystem. Två av
de tre sovrummen i huset, de på övervåningen, har utsikt över havet och
Benidormbukten och har tillgång till de öppna terrasserna, från vilka du kommer att
kunna njuta av den trevliga utsikten och den mjuka Medelhavsbrisen . Alla
husdörrarna i huset är gjorda av amerikansk valnöt och har ett enda stycke från golv
till tak och med dolda gångjärn.

Design och elegans dominerar i de tre badrummen så att du kan njuta av varje
ögonblick, även i de mest intima utrymmena i huset. Kombinationen av toaletterna
med sin distinkta design och kranarna med sin snygga estetik är perfekt. Vi har
designat oberoende hem för att erbjuda en hög grad av energieffektivitet och
värmeisolering.

lucasfox.se/go/ali30205

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Utrustat kök, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Balkong
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Alla villor har en vacker stor trädgård där du kan njuta av den berömda
Medelhavsstilen och fördelarna med dess klimat utomhus. Palmer, olivträd och
aromatiska buskar, som lavendel, ger liv till en vacker inhemsk trädgård. Trädgården
har installerat konstgräs som, av hög kvalitet, alltid är perfekt hela året och inte
kräver underhåll och vattenförbrukning. Varje hus har sin egen privata pool och en
solterrass, båda utformade för din komfort och njutning.

Fastigheten består av ett vardagsrum med matsal med öppet kök, tvättstuga, förråd,
tre sovrum och tre badrum. Det stora sovrummet har ett omklädningsrum och ett
eget badrum, medan det andra sovrummet, också på övervåningen, har ett eget
badrum. Från båda sovrummen har du tillgång till en terrass med utsikt över
Benidorm och Medelhavet.

Kontakta oss för att ordna en visning.
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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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