
VERKOCHT

REF. ALI17484

545.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 62m² terras te koop in Alicante ciudad
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03189

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

130m²
Plattegrond  

1.296m²
Perceeloppervlakte  

62m²
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

Elegante villa te koop in een prive-gebied van Granado
Gemeenschap, in een prachtige natuurlijke omgeving en
met een prachtig uitzicht.

Deze stijlvolle villa is te koop in een privégedeelte van de Granado-gemeenschap in
Las Colinas Golf & Country Club. Deze unieke ontwikkeling biedt een prachtig uitzicht
over de golfbaan en de prachtige natuurlijke omgeving, tot aan de zee. Las Colinas 18-
holes kampioenschapsgolfbaan is gerekend tot de beste ter wereld, de perfecte
locatie voor golfliefhebbers. Verder zijn de stranden van de Costa del Sol in de buurt,
evenals The Beach Club, een exclusieve strandbar voor alleen gasten.

Deze elegante villa met 3 slaapkamers heeft een privézwembad en prachtige tuinen.
Het moderne en warme interieur is voorzien van hoogwaardige afwerking, fittingen
en apparaten.

De indrukwekkende open woonkamer en keuken bevinden zich op de begane grond,
met toegang tot de grote terrassen, samen met de grote slaapkamer met en-suite
badkamer. Er zijn nog 2 slaapkamers en een badkamer op de eerste verdieping,
terwijl het bovenste niveau een fantasitc solarium heeft.

Een uitzonderlijke kans voor wie op zoek is naar een exclusief nieuw eigendom in de
Las Colinas Golf & Country club.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/ali17484

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Verwarmd zwembad , Zwembad,
Prive garage, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, , Airconditioning, Alarm,
Beveiliging, Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Nieuwbouw,
Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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.

REF. ALI17484

545.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa met 62m² terras te koop in Alicante ciudad
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03189

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

130m²
Plattegrond  

1.296m²
Perceeloppervlakte  

62m²
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

	Elegante villa te koop in een prive-gebied van Granado Gemeenschap, in een prachtige natuurlijke omgeving en met een prachtig uitzicht.

