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Domy szeregowe z prywatnymi basenami, w Finestrat

Cena: 309 000 € (1 448 438 PLN)
ID: 17230
kraj: Hiszpania
region: Costa Blanca Północ
miejscowość: Finestrat
typ nieruchomości: Szeregowiec
rynek: pierwotny
powierzchnia: 111 m2
powierzch. działki: 285 m2
powierzchnia tarasu: 115 m2
pokoje: ( 4 ) sypialnie: ( 3 ) łazienki: ( 3 )

Informacje dodatkowe:
- klimatyzacja
- dwupoziomowe
- balkon/taras
- parking
- basen
- ogródek
- osiedle zamknięte

Nowe osiedle luksusowych domów ( model White) w zabudowie szeregowej, budowanych "pod
klucz", położonych w Finestrat k/Benidormu tylko 2,7 km, od morza i plaży.
Powierzchnia mieszkalna rozlokowana jest na dwu poziomach i składa się z 3 sypialni, 3 łazienek,
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salonu z jadalnią, otwartej kuchni, zadaszonego tarasu o pow. 15,84 m2, tarasu niezadaszonego o
pow. 4,5 m2.
Na posesji znajduje się prywatny basen, ogród, miejsce parkingowe.
W wyposazeniu: antywłąmaniowe okna z aluminiowymi ramami oraz podwójnymi szybami,
aluminiowe żaluzje z preinstalacją do napędu, antywłamaniowe drzwi główne, zdalnie otwierana,
przesuwna brama wjazdowa, wbudowane szafy na garderobę w sypialniach, dolne i górne szafki
kuchenne, szafki łązienkowe i biała ceramika, preinstalacja dwufunkcyjnej, kanałowe klimatyzacji,
wyposażenie do filtrowania wody w basenie, zewnętrzny prysznic przy basenie i wiele innych.
Odległość od morza 2,7 km.
Termin zakończenia budowy: lipiec 2020.
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