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Referentie

640612

Verwijzing werking

For sale

Woning Model

Resale

Locatie

Het type woning

Slaapkamer / badkamer

3 / 2

Bebouwde oppervlakte

303 m  Bebouwde oppervlakte / 0 m  Grondstuk

Prijs

420,000

Appartement met 3 slaapkamers a Finestrat

Deze ontwikkeling van 72 woningen is gelegen in een exclusief complex in Finestrat. Het complex is ontworpen als een
privé en exclusieve ruimte voor de vrije tijd van een kleine gemeenschap van eigenaren die in alle rust kunnen genieten
van verschillende activiteiten, sport en entertainment. In het centrum van het complex is er een indrukwekkend
gemeenschappelijk zwembad en een jacuzzi, een kinderbad en een sportveld. De gemeenschappelijke ruimtes worden
aangevuld met een paddle-tennisbaan, een speeltuin, een oefenruimte, sportscholen, tuinen om te wandelen,
recreatieruimtes, coworking-ruimtes en een verwarmd zwembad.. De woningen vallen op door hun grote terrassen met
adembenemend uitzicht op zee en grote ramen en deuren die de binnen- en buitenruimtes met elkaar verbinden en voor
veel natuurlijk licht zorgen, evenals door hun design en hoogwaardige afwerking.. Er zijn verschillende soorten woningen
beschikbaar: appartementen met twee of drie slaapkamers en duplex-appartementen met twee, drie of vier slaapkamers.
De duplexen op de bovenste verdieping hebben een solarium en die op de begane grond hebben een eigen tuin.. De
woningen zijn voorzien van centrale airconditioning (warm en koud), vloerverwarming in de badkamers, volledig ingerichte
keuken, intercom, ventilatiesysteem, aluminium buitenschrijnwerk met thermische onderbreking, automatische rolluiken
in de woonkamer en slaapkamers, enz.. Moderne design woningen met hoogwaardige afwerking in een luxe woonwijk in
Finestrat, op slechts 10 minuten rijden van het strand!. Het is momenteel een project. De werken starten eind 2022 en de
oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2025.. Neem voor meer informatie en bezichtigingen contact met ons op!. .
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