
REF. ALT38397

495 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 2 Sovrum med 46m² Trädgård till salu i Finestrat, Costa
Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03509

2
Sovrum  

2
Badrum  

97m²
Planlösning  

362m²
Totalyta  

40m²
Terrass  

46m²
Trädgård

+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

Beläget i bostadsområdet Finestart nära affärerna, detta
hus med modern arkitektur drar nytta av en vacker
havsutsikt, en trädgård och en pool.

Detta vackra 2-våningshus med terrass och trädgård som vetter mot Medelhavet
ligger i eleganta Finestrat, med 97 m2 med 362 m2 tomt och privat pool. Brett och ljust
hus med 2 sovrum och 2 badrum. Huset levereras i mitten av 2023.

Dagområdet är också underbart, med ett vardagsrum-matsal som får mycket naturligt
ljus och som har ett öppet kök som sitter längs den högra väggen.

Matbordet är placerat precis intill ett stort fönster som leder till en otrolig terrass
med en privat pool.

Det bör noteras att dessa hem åtnjuter ytbehandlingar av hög kvalitet, bland annat
luftkonditioneringsinstallationen.

På terrassen finns ett avkopplingsområde med en stor pool omgiven av en stor
trädgård i total harmoni med fastigheten.

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

lucasfox.se/go/alt38397

Swimming pool, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, , Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd,
Djur vänligt, Chill out plats
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Lite mer om Finestrat och kurorten Cala Finestrat ligger i Marina Baixa-regionen på
Costa Blanca, nära angränsande Benidorm Poniente och cirka 40 kilometer från
Alicantes internationella flygplats. Byn ligger på sluttningarna av Puig Campana och
erbjuder vacker utsikt över bergen, kusten och Medelhavet. Den charmiga byn har en
typisk morisk atmosfär, med färgglatt målade hus och smala kullerstensgator. Cala
Finestrat, å andra sidan, har blivit allt populärare och dess utveckling har nästan
förvandlat det till en förlängning av själva Benidorm. Finestrat är den idealiska
platsen för alla som letar efter en fastighet nära utmärkta golfbanor, sportcenter,
spa, familjeattraktioner och transporttjänster med ett typiskt medelhavsklimat. Med
svala havsbrisar på sommaren och skydd av de omgivande bergen från de kalla
nordvindarna på vintern. Området har i genomsnitt nästan 3000 soltimmar per år och
medeltemperaturen är runt 20 grader. Området har besökts i många år och är ett
mycket eftertraktat läge av lyxfastighetsköpare. Det är bebott av många olika
nationaliteter, vilket är en indikation på hur populära dessa lyxfastigheter håller på
att bli på den internationella marknaden. Du kommer att ha ett brett utbud av olika
bekvämligheter och attraktioner i området. Det finns två 18-håls golfbanor och det
finns även en 18-håls pitch- och puttbana. Det finns två lyxresorter i området, Asia
Gardens Hotel Thai Spa och Meliá Villaitana Golf.
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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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