
VERKOCHT

REF. ALI17415

1.050.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 85m² terras te koop in Alicante ciudad
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03189

3
Slaapkamers  

5
Badkamers  

315m²
Plattegrond  

1.050m²
Perceeloppervlakte  

85m²
Terras

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Nieuw gebouwde villa met 3 slaapkamers te koop in een
prestigieuze ontwikkeling, met een prachtig uitzicht over
de golfbaan.

Deze prachtige, lichte villa is 150 m² groot en is verdeeld over twee verdiepingen met
uitzicht op de golfbaan in Las Colinas Golf & Country Club.

Op de begane grond vinden we de open woon- en eetkamer met een fantastische,
volledig uitgeruste keuken. Vanuit deze leefruimte hebben we toegang tot een groot
terras en een infinity pool vanwaar u kunt genieten van het uitzonderlijke uitzicht op
de golfbaan. Drie slaapkamers met en-suite badkamers completeren de begane
grond

In de kelder is er een grote garage, twee kantoren en een badkamer; die allemaal
profiteren van natuurlijk licht dankzij de grote ramen.

Opvallende verticale marmeren lamellen op de gevel voegen een vleugje elegantie
toe aan het ontwerp en creëren interessante lichteffecten in het interieur. Verdere
opvallende kenmerken zijn gemotoriseerde rolluiken in slaapkamers en Schüco
ramen en deuren. Een Smart Home-systeem, vloerverwarming en centrale
airconditioning zorgen overal voor comfort en gemak.

De zandstranden van Campoamor liggen op slechts 10 minuten rijden, waar u kunt
genieten van een privéstrand, zwembad, bar & restaurant en andere diensten in The
Beach Club, exclusief voor dorpsbewoners.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/ali17415

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats, Uitzicht,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Alarm, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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