REF. ALT34791

755 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 37m² terrass till salu i Finestrat, Costa
Blanca
Spanien » Costa Blanca » Finestrat / Sierra Cortina » 03509
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195m²

750m²

37m²

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
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ÖVERBLICK

Helt ny modern lyxvilla till salu i kullarna i Finestrat, bara
10 minuters bilresa från Costa Blancas vackra vikar.
Lucas Fox presenterar detta hus byggt 2022 på en 750 m² stor tomt med utsikt över
havet och bergen.
Villans layout är uppdelad i två våningar. På bottenvåningen hittar vi ett fantastiskt
och modernt vardagsrum/matsal med ett fullt utrustat kök och direkt tillgång till den
fantastiska terrassen med en infinitypool, perfekt designad för att njuta av solen och
dess spektakulära utsikt.
Å andra sidan rymmer övervåningen nattområdet med tre stora sovrum med
havsutsikt och alla med sitt eget badrum. Vi når den här våningen med hissen
och/eller genom hängande designertrappor.
Slutligen har den ett garage med kapacitet för upp till 3 bilar och motorcyklar.
Det bör noteras att huset har designats med mycket högkvalitativa material och
erbjuder även ytterligare funktioner som larm, golvvärme, elektriska fönsterluckor.
Vänligen kontakta oss för mer information.
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Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Högt i tak, Naturligt ljus,
Parkering, Balkong, Chill out plats,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, 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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