3 Slaapkamer
Appartement met
solarium in Finestrat

405.000€

Ref: MVS-488

Type verkoop :

Nieuwbouw

Bouwjaar :

2020

Energie
certiﬁcaat :

In aanvraag

Slaapkamers :

3

Badkamers :

3

Zwembad
:

Gemeenschappelijk

Tuin :

Gemeenschappelijk

Opp. woning :

104m²

Opp. terras :

7,5m²

Opp. solarium :

160m²

Oriëntatie
zuidoosten
:

Luchthaven :

44 km

Uitzicht :

Zeezicht

Strand :

3 km

Parking :

Op domein

Stad :

1 km

Golf :

2 km

Dichtbij dorp

Dichtbij strand

Inbouwkasten

Internet & telefoon

Privé parkeerplaats

Terras

Vloerverwarming badkamers

Zeezicht

Te koop Finestrat - Appartement van hoge kwaliteit te koop in Finestrat, Benidorm.
De appartementen zijn op een gespreide manier gerangschikt, die zo het gebruik van zonlicht bevorderen. Er zijn
verschillende appartementen van 2 en 3 slaapkamers, gelegen op de begane grond, tussenliggende of bovenste
verdiepingen. Alle appartementen hebben grote terrassen variërend van 35 m2, tot 276 m2 en bieden zeezicht.
Deze woningen zijn een van de beste projecten aan de Costa Blanca betreft het leveren van onovertroﬀen woningen
op het gebied van locatie, diensten en prijs. Gelegen in een van de beste wijken van Finestrat, met een
fantastisch uitzicht op de Middellandse Zee en de skyline van Benidorm.
Vijf minuten van alle diensten en naast een aantal belangrijkste bezienswaardigheden van de Costa Blanca, zoals
Terra Mitica, Terra Natura, Villaitana Golf Club en de stad Benidorm zelf. Een project dat zorgvuldig is ontworpen zodat
bewoners kunnen genieten van de mediterrane levensstijl, met grote buitenruimtes, zowel privé als
gemeenschappelijk. Het heeft perimeterhekken en 24-uursbewaking, evenals verschillende zwemgedeeltes met grote
zwembaden voor volwassenen, kinderen en een jacuzzi.
Het heeft ook een verwarmd binnenzwembad, een sociale club, een ﬁtnessruimte, een sauna, sportvelden en vele
andere faciliteiten, zoals slimme postbussen en oplaadpunten voor elektrische auto's.
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