Project van design villa's
met zeezicht in Finestrat
324 m² - Finestrat- Costa Blanca- Spanje

Property Description

Exclusief project bestaande uit 4 nieuw te bouwen
state-of-the-art designer villa’s. Ideale locatie met
zeezicht in een mooi aangelegde gesloten
woonurbanisatie met 24-uursbewaking en vele
faciliteiten in de directe omgeving, zoals:
golfbanen, luxe 4- en 5-sterren hotels, restaurants
en bars, wellness, cinema, shopping centra en
pret- en waterparken. Op 15 minuten van de
boulevards van Altea en Albir, 10-15 minuten van
de uitgestrekte stranden van Benidorm en 5
minuten van het authentieke Spaanse dorp
Finestrat met het prachtige bergachtige
achterland.
De indrukwekkende villa’s kenmerken zich door
een strak design en veel lichtinval door de grote
glaspartijen en bestaan uit 3 verdiepingen. In de
ruime onderbouw een garage, multifunctionele
ruimte voor bijvoorbeeld fitness of thuisbioscoop,
badkamer, berging, technische ruimte en toegang
naar de andere verdiepingen via lift en trap. Op
de begane grond: entrée, hal, woon/eetkamer,
moderne open keuken met ontbijtbar, bijkeuken,
2 slaapkamers met ensuite badkamers, terrassen
en privé zwembad. Toegang tot de open en

Basis Details
Property Page
Title:

Project van design
villa's met zeezicht
in Finestrat

Woningtype:

Villa

Object voor:

Verkoop

Referentie
Nummer:

1797

Status:

Nieuw te bouwen

Prijs:

Vanaf €1.500.000

Slaapkamers:

4

Badkamers:

5

Oppervlakte:
Bouwjaar:
Perceel:
Zeezicht

324 m²
0
1,102 m²
Open uitzicht

overdekte terrassen, tuin en privé zwembad
(5x10m). Op de eerste verdieping: overloop,
hoofdslaapkamer met inloopkast en ensuite
badkamer, extra slaapkamer met ensuite
badkamer. Beide slaapkamers zijn voorzien van
eigen terras met mooi zeezicht.
De villa’s worden hoogwaardig afgewerkt volgens
de laatste bouwnormen met modern
materiaalgebruik en installaties, zoals:
airconditioning,
vloerverwarming,
domoticasysteem, alarmsysteem, eigentijdse
keuken voorzien van apparatuur, modern sanitair,
aluminium kozijnen met thermisch glas en
elektrische stores, moderne vloertegels en houten
vloeren eerste verdieping, lift, elektrische
toegangspoort en voetgangerspoort met
videofoon, aangelegde tuin met irrigatiesysteem
en verlichting. De klant heeft nu nog keuze uit
afwerkingsmaterialen. Oppervlakte bebouwd
324m2+ 180m2 onderbouw.
Bent u geïnteresseerd? Neemt u contact met ons
op voor uitgebreide informatie of het plannen van
een bezoek aan de locatie en een showwoning
voor de afwerkingsmaterialen.
Financiering mogelijk tegen gunstige
voorwaarden en vaste rentevoet via onze
bankcontacten. Vraag naar de voorwaarden.

Kenmerken

Locatie

Airconditioning

Lift

Land:

Zwembad

Elektrische poorten

Omgeving:

Voetgangerspoort

Videofoon

Eigen
parkeergelegenheid

Garage

Berging

Tuin

Alarmsysteem

24 hr. surveillance

Domotica systeem

Vloerverwarming

Omgeving
Strand:
Supermarkt:
Golfbaan:
Restaurants:

12 minuten
5 minuten
10 minuten
5 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

Shopping Mall:

5 minuten

