
SÅLD

REF. ALT36311

1 395 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Finestrat, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

4
Sovrum  

3
Badrum  

431m²
Planlösning  

861m²
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
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Nybyggt hus med 4 sovrum till salu i Finestrat, Alicante.

Extraordinär lyxvilla med unik design, privat pool och underbar utsikt över både
havet och bergen.

Modern designvilla till salu i Finestrat, ett privilegierat område på grund av dess
närhet till alla bas- och fritidstjänster, såsom två 18-håls golfbanor och stora och
lyxiga hotellkomplex, såsom Asia Gardens Hotel Thai Spa och Meliá Villaitana Golf .

Fastigheten har 431 m² byggd på en tomt på 861 m² och har tre (3) sovrum och tre (3)
badrum på övervåningen. På bottenvåningen hittar vi ett amerikanskt kök bredvid ett
rymligt och ljust vardagsrum, samt ett perfekt designat rum med glasväggar, perfekt
som kontor, läsrum eller fritidsrum.

På terrassen har vi ett chill out område med en stor pool omgiven av en stor
trädgård, som ger harmoni till utrymmet.

Finestrat ligger på sluttningarna av Puig Campana och erbjuder vacker utsikt över
bergen, kusten och Medelhavet, samt svala havsbrisar på sommaren och skydd mot
den nordliga kylan på vintern tack vare de omgivande bergen. Dessutom har området
i genomsnitt nästan 3000 soltimmar per år och medeltemperaturen är runt 20º.

Utan tvekan är det en idealisk villa för att njuta av medelhavsklimatet som ett första
eller andra boende och på ett oslagbart läge i Costa Blanca-området, ett verkligt
privilegium.

lucasfox.se/go/alt36311

Trädgård, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm, Dubbla fönster,
Chill out plats

REF. ALT36311

1 395 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Finestrat, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

4
Sovrum  

3
Badrum  

431m²
Planlösning  

861m²
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.se/go/alt36311
https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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