Immofy X

Nieuwe luxe villa in Finestrat met prachtig panoramisch uitzicht
op de zee en de stad
Villa
Ref: se4774

€1,400,000
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+32(0)93981366
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facebook.com/immofyNL

Centrale Verwarming

Dubbelglas

Garage

Kelder

Gast Toilet

Domotica

Prive Zwembad

Haven Vlakbij

Terras

Waskamer

Zwembad

Panoramisch Zicht

Overdekt Terras

Tuin

Sateliet TV

OMSCHRIJVING
Nieuwe luxe villa in Finestrat met prachtig panoramisch uitzicht op de zee en de stad

Villa

met 204 m² huis en een bebouwde oppervlakte van 255 m² met oostelijke oriëntatie gelegen in
een rustige in Sierra Cortina, Finestrat Deze nieuwe woning is samengesteld door 3
verdiepingen, verbonden door een binnentrap, de begane grond krijgt een zeer ruime lichte
woon-en eetkamer met toegang tot een gedeeltelijk overdekt terras met een
overloopzwembad. De eerste verdieping heeft 2 badkamers en 3 slaapkamers allen met
toegang tot een tweede terras op de eerste verdieping. Beneden in de kelder is er een
slaapkamer, een badkamer, wasruimte en 2 facilitaire ruimtes. Er is ook een garage met
genoeg ruimte voor 2 auto's. Aan de buitenkant heeft de villa een mooie privé tuin bij de
ingang van het huis. De villa zal worden uitgerust met : ▪ Gepantserde toegangsdeur tot de
woning ▪

Binnendeuren gelakt in wit ▪

Keuken met eenheden en inbouwapparatuur ▪

Badkamermeubels ▪ Badkamerscherm douches ▪ Ingebouwd toilet en bidet, merk VILLEROY
BOCH ▪ ACS-systeem merk PANASONIC : Zonneaccumulator + Elektrische boiler ▪ Installatie
van gekanaliseerde airconditioning warmte/koude pomp ▪ Vloerverwarming op de begane
grond, eerste verdieping en badkamers ▪ Ingebouwde kasten met laden ▪ TV, netwerk en USBen datastroompunten in woon-eetkamer en slaapkamers De woning is 5 km van de stad, 6 km
van het strand, 3 km van de snelweg en 56 km van de luchthaven van Alicante verwijderd
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