
VERKOCHT

REF. ALI23694

444.900 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer Huis / Villa met 25m² terras te koop in El Campello
Spanje »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03560

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

171m²
Plattegrond  

239m²
Perceeloppervlakte  

25m²
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
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OMSCHRIJVING

Gemeubileerd huis in gloednieuwe staat, 400 meter van
het strand van El Campello, met 4 slaapkamers, 3
badkamers en een groot privézwembad.

Deze prachtige villa is gelegen dicht bij het strand van El Campello, in een open
woonwijk van 23 vrijstaande woningen, gebouwd in 2 fasen, ontworpen om aan alle
eisen voor de perfecte kustvilla te voldoen.

Dit pand van 171 m², met 3 verdiepingen, 4 slaapkamers en 3 badkamers op een eigen
perceel van 239 m² wordt opgeleverd in Q4 van 2021. Vanaf de straat valt de
ontwikkeling op door zijn minimalistische stijl, rechte lijnen en de gevel met beglaasd
muren.

Bij het betreden van het pand hebben we aan de ene kant de oprit naar de garage en
aan de linkerkant de groene zone en het 7 meter lange privézwembad.

Als we naar het terras gaan, waar we de meeste dagen van het jaar kunnen eten,
komen we het huis binnen en vinden we ruimte, veel licht, porseleinen vloeren van
topkwaliteit, de grote open keuken en de eetkamer. Aan de rechterkant hebben we
een kleine badkamer en de tweepersoonsslaapkamer met veel ruimte voor de
kledingkast en een eigen badkamer.

Vanaf het daggedeelte gaan we naar de eerste verdieping waar we nog 2
slaapkamers hebben, een gemeenschappelijke badkamer met douche en een enorm
terras van meer dan 25 m². Via de trap komen we in het souterrain, een oppervlakte
van 65 m² verdeeld in een kamer met 2 grote ramen, een badkamer, een garage voor
uw auto en een terras aan de achterzijde.

Het pand wordt instapklaar verkocht, volledig uitgerust met airconditioning,
automatisch irrigatiesysteem in de groene zone, elektrische kit en volledig
gemeubileerd.

Een heerlijk huis aan het strand of een tweede verblijf. Neem contact met ons op
voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/ali23694

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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