Moderne trendy villa in
Finestrat met zeezicht
134 m² - Finestrat- Costa Blanca- Spanje

Property Description

Moderne trendy villa’s gelegen op een
perfecte locatie in Finestrat. Vanuit de woningen
heeft u prachtig open uitzicht op de ‘New York’
skyline van Benidorm en de Middellandse Zee.
Slechts 2 km verwijderd van Puig Campana Golf
en Villa Aitana Golf dus een ideale locatie voor
golfspelers en investeerders door het interessante
verhuurpotentieel. Ligging.Vele faciliteiten in de
direct omgeving, zoals: shopping centra, luxe 5sterren hotels, diverse golfbanen en
amusementsparken zoals Terra Mitica, Terra
Natura, Aqualandia en Mundomar. 500m van
treinstatio. n2500m van de uitgestrekte stranden
van Benidorm. 10 minuten van het authentiek
Spaanse dorp Finestrat. 40 Minuten van Alicante
airport Villa’s. De gelijkvloerse villa’s (134m2)
zijn als volgt ingedeeld: entree, hal,
woon/eetkamer met moderne open keuken,
berging, 3 slaapkamers, 2 badkamers en groot
dakterras van ca. 38m2 met prachtig panoramisch
zicht op de Middellandse Zee. Hoogwaardige
afwerking volgens de laatste bouwnormen met
moderne kwaliteitsmaterialen en installaties met
o.a.: dubbele beglazing climalit, aluminium
kozijnen,
elektrische
rolluiken

Basis Details
Property Page
Title:

Moderne trendy
villa in Finestrat
met zeezicht

Woningtype:

Villa

Object voor:

Verkoop

Referentie
Nummer:
Status:
Prijs:

1382

Nieuw te bouwen
€298.000

Slaapkamers:

3

Badkamers:

2

Oppervlakte:
Bouwjaar:
Perceel:
Zeezicht

134 m²
0
400 m²
Open uitzicht

slaapkamers/badkamers, moderne keuken,
porseleinen wand- en vloertegels, elektrische
poort met intercom, pre-installatie airco en basis
aanleg tuin. zwembad optioneel. Unieke
waarden aan dit project: Zeer concurrerende
prijs. Perfecte locatie met vele faciliteiten in
directe omgeving.
Optimale layouts.
Bouwkwaliteiten volgens de laatste normen. Alle
woningen met zuidoost oriëntatie en zeezicht.
Verhuurprognoses beschikbaar op aanvraag
60-70% financiering mogelijk tegen vaste
rentevoet en gunstige voorwaarden.* Bent u
geïnteresseerd? Vraag nu uitgebreide informatie
aan of plan een vrijblijvende bezichtiging. Eerste
woningen reeds verkocht! *Vraag naar de
voorwaarden.

Kenmerken

Locatie

Elektrische poorten

Voetgangerspoort

Land:

Videofoon

Eigen
parkeergelegenheid

Omgeving:

Tuin

Omgeving
Strand:

15 minuten

Centrum:

10 minuten

Golfbaan:

5 minuten

Restaurants:

5 minuten

Shopping Mall:

2 minuten

Spanje
Costa Blanca

Stad:

Finestrat

Coördinaten:

N0° 0' 0''

0034 96 584 05 13 - Office ES: Avda. Communidad
Valenciana 2, Bajo C, 03590 Altea, spanje | Office NL:
Rembrandtlaan 4, 5462 CH Veghel
Royal Residence Lifestyle

