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Cosat Blanca, Spanje

Finestrat

Vraagprijs

€ 209.000 K.K.

OMSchrijving
FINESTRAT SPANJE

LOCATIE

Schitterende nieuwbouw appartementen en penthouses
met zeezicht in prachtige moderne stijl! In dit zon
overgoten gedeelte van Spanje heeft u gegarandeerd
320 dagen per jaar zon.

Provincie: Alicante
Plaats
: Finestrat

Deze unieke appartementen en penthouses bevinden
zich in een bosrijke en heuvelachtige omgeving vlakbij
de plaats Finestrat. Ze zijn onder prachtige architectuur
gebouwd en zijn o.a. ingedeeld met een woonkamer,
keuken, eetgedeelte, 2 slaapkamers, 2 badkamers,
terras en eigen parkeerplaats.
De appartementen op de begane grond hebben een zuid
georiënteerde tuin.

Het appartement (77,8 m2) is te bereiken met de lift. Hier
bevinden zich de woonkamer, keuken met kookeiland,
eetgedeelte, 2 slaapkamers met vaste kast, 2 vloer
verwarmde badkamers met inloopdouche waarvan een
als 'en-suite' badkamer, wasruimte en terras van 27 m2
in het verlengde van de woonkamer. De ruime tuin van
56 m2 en ruim terras de begane grond is per trap naar
beneden bereikbaar en voorzien van buitenverlichting.

In slechts 5 minuten rijden is er een winkelcentrum met
o.a. een supermarkt, apotheek en restaurants. De
badplaats Benidorm is in 10 minuten bereikt en de
andere leuke badplaats, La vila Joiosa met alle mogelijke
faciliteiten ligt op 10 autominuten. Op slechts 800 meter
is golfresort 'Puig Campana' gelegen. Wonen in dit
appartement of penthouse is dagelijks optimaal genieten
van het uitzicht op de natuur, Benidorm, prachtig
zeezicht, zon, zee en strand in het gezondste leefklimaat
van Europa!

VARIANTEN

INFORMATIE
- Type appartementen & penthouses
- Prijs va. € 209.000,00 (kk)
- Slaapkamers 2
- Badkamers
2
- Woonoppervlakte va. 69-77,8 m2
- Tuin (56 m2) of solarium van (68m2)
- Project juni 2021

SPECIFICATIES

Het penthouse (69 m2) is qua indeling gelijk aan het
appartement. In het verlengde van de woonkamer is een
terras met daarop een trap naar het ruime solarium van
68 m2. De vraagprijs van dit penthouse is €232.000,ALGEMEEN
- Professioneel verlichtingspakket binnen en voor de tuin
- Airco pre-installatie
- Warmtepompboiler
- Automatische rolluiken
- Eigen parkeerplaats
- Groot gezamenlijk zwembad
Video op aanvraag.

REIZEN, RECREACTIE EN FACILITEITEN
- Gemiddeld 2 ½ uur vliegen vanuit Nederland naar
Alicante (vv)
- Alicante – Finestrat binnen 40 autominuten
- Finestrat centrum binnen 3 autominuten
- Finestrat - strand: 5 km, 10 autominuten
- Finestrat - Haven: 5 km, 10 autominuten
- Badplaats Playa de Finestrat en La Vila Joiosa, 5 km,
10 autominuten
- Natuurgebied 'Aitana en Serella' 2 fietsminuten
- Golfresort 'Puig Campana', 1 minuut
- Sportschool 5 autominuten
- Wellness center 5 autominuten
- Buurtcentrum met supermarkt, apotheek en
horecagelegenheden, 5 autominuten
- Winkelcentrum, 5 autominuten
- Ziekenhuis 'Hospital Clinica Benidorm', 10 autominuten
- Huisarts 5 autominuten

Met ruim 25 jaar ervaring op locatie kent Via Paul
Makelaardij de Costa Blanca als geen ander. Wij werken
met een team van professionals op locatie dat onder
andere bestaat uit een notaris, advocaat en een
Nederlandse makelaar ter plaatsen. Deze makelaar
draagt er zorg voor dat de nodige documenten in het
Nederlands vertaald worden zodat de communicatie
vlekkeloos verloopt.
Doordat deze makelaar op locatie woont kan hij alle
nieuwbouwprojecten zelf selecteren, controleren en
regelmatig contact onderhouden met de aannemers en
bouwpartijen om het verloop van de bouw te
beoordelen. Samen staan wij klaar om uw Spaanse
droom te verwezenlijken!
Wil je meer informatie over ons aanbod en de vele
mogelijkheden in Spanje?
Bel of mail ons dan voor een afspraak:

Prijswijzigingen voorbehouden
Referentie SNR201

Tel:
Mail:

013 - 30 33 195
info@viapaulmakelaardij.nl

Via Wie?
Via Paul Makelaardij natuurlijk!
Via Wie anders?

kenmerken
Woonoppervlakte
Inhoud
Bouwjaar

77.80m²
210m³
2021

foto's

foto's

foto's

Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg
013-30 33 195
info@viapaulmakelaardij.nl
www.viapaulmakelaardij.nl

interesse?

Neem dan contact op met ons kantoor.

