
VERKOCHT

REF. ALI18963

359.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03186

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

264m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Prachtige villa in een beveiligde en mooie residentie met
privé zwembad en mooi uitzicht op de Pink Lagoon van
Torrevieja, de bergen en de zee

In deze prachtige ontwikkeling, gelegen op ongeveer 10 minuten van het centrum van
Torrevieja City en op slechts 35 minuten van de stad Alicante met de internationale
luchthaven van El Altet en het hogesnelheidstreinstation, kunt u comfortabel
genieten van uw huis en de mediterrane levensstijl. het jaar.

Deze residentie ligt recht tegenover het beschermde natuurgebied van de Salinas de
Torrevieja en biedt een fantastisch uitzicht op de Pink Lagoon en de Middellandse
Zee. Het ligt dicht bij alle diensten en voorzieningen zoals supermarkten,
internationale scholen, restaurants, bars, banken, hotels, een ziekenhuis, enz.,
Inclusief het grote winkelcentrum Zenia Boulevard. De prachtige stranden van de kust
liggen op minder dan 10 minuten afstand, evenals verschillende golfbanen,
waaronder de bekroonde Las Colinas Golf en Country Club.

Als geheel biedt het complex de meest spectaculaire gemeenschappelijke ruimte in
de buurt, met een zwembad in Oasis-stijl omgeven door palmbomen,
ontspanningsruimtes om te genieten van het heerlijke klimaat van de Costa Blanca
en speelplekken voor kinderen. Dit alles ingesloten in een resort dat zorgvuldig is
ontworpen voor uw comfort en veiligheid.

De moderne villa's zijn gebouwd met hoogwaardige materialen op percelen van 165
m2 tot 230 m2, verdeeld over 4 verdiepingen, inclusief de kelder en het solarium op
het dak. In de tuin vindt u een mooi verwarmd zwembad van 6x3m dat bij de prijs is
inbegrepen.

Binnen heeft de begane grond een grote woon / eetkamer met open keuken, een
gastentoilet, een slaapkamer met badkamer en trap naar de eerste verdieping en het
souterrain. De eerste verdieping heeft nog twee slaapkamers en een badkamer, en
beide slaapkamers hebben een eigen terras. Er is ook nog een groot terras op deze
verdieping, dat een buitentrap heeft die leidt naar het solarium op het dak met een
prachtig uitzicht op de roze lagune van Torrevieja, de zee en de bergen, met
spectaculaire zonsondergangen.

lucasfox.co.nl/go/ali18963

Zeezicht, Uitzicht op de bergen,
Eerste lijn zee, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Speelplaats, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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Daarnaast bieden deze woningen een enorme kelder waar u uw auto kunt parkeren
en waar u nog een slaapkamer kunt bouwen of een bioscoop of speelkamer kunt
maken. De villa heeft ook veel ingebouwde kleerkasten om uw persoonlijke
eigendommen in op te bergen, evenals een gepantserde deur en pre-installatie voor
airconditioning.

Als u wilt genieten van een luxe huis met het beste uitzicht in een charmante
omgeving, dicht bij het strand en alle voorzieningen, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen om dit ongelooflijke complex te bezoeken en te leren kennen.
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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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