REF. ALI32688

870 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 45m² terrass till salu i Finestrat, Costa
Blanca
Spanien » Costa Blanca » Finestrat / Sierra Cortina » 03502

4

4

332m²

514m²

45m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Terrass

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 208 331

altea@lucasfox.es

lucasfox.se

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spanien

REF. ALI32688

870 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 45m² terrass till salu i Finestrat, Costa
Blanca
Spanien » Costa Blanca » Finestrat / Sierra Cortina » 03502

4

4

332m²

514m²

45m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Terrass

ÖVERBLICK

Modern nybyggd villa med havsutsikt i ett fantastiskt
lugnt grönt läge nära Benidorms centrum och stranden.
Denna nybyggda villa är idealisk för dig som letar efter ett bekvämt och lugnt liv på
gångavstånd från stranden och stadens centrum.
Huset är fördelat på två våningar, med valfri nedre våning. På bottenvåningen hittar
vi en 9 m² stor hall som leder till ett sovrum med eget badrum till vänster. Därefter är
det vardagsrum/matsal med ett fullt utrustat öppet kök. Härifrån har du tillgång till
en stor 26 m² stor veranda och en trädgård med pool.
På första våningen har vi två sovrum, två badrum och två stora terrasser på 15 och 30
m².
För ytterligare 100 000 euro kan du även inkludera den 98 m² stora nedre
bottenvåningen med ett extra sovrum, ett badrum, ett rymligt vardagsrum, en
tvättstuga och två uteplatser.
Detta hus är perfekt för familjer som söker lugn och komfort. Det är också en mycket
bra investeringsmöjlighet tack vare dess privilegierade läge.
Ring oss idag för att boka ett besök.
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lucasfox.se/go/ali32688
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Högt i tak, Parkering, Balkong,
Dubbla fönster, Grillplats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd, 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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