REF. ALI22634

294.000 € Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 2 Slaapkamer huis / villa met 123m² Tuin te koop in El Campello,
Alicante
Spanje » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03570

2

3

154m²

123m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Tuin

Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
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OMSCHRIJVING

Exclusieve villa met 2 verdiepingen met uitzicht op zee in
het prachtige beschermde natuurgebied van Allonbay.
Dit prachtige huis met 2 verdiepingen met een terras en een tuin met uitzicht op de
Middellandse Zee ligt in de elegante woonwijk van Allonbay, aan de kust, tussen
Villajoyosa en Benidorm.
Dit particuliere en omheinde complex van 71 huizen biedt een scala aan zorgvuldig
ontworpen herenhuizen, appartementen, duplexen en penthouses.
Het ligt op een eeuwenoude locatie waar u, net als de oude inwoners van de stad
Allon, kunt genieten van een baai met turquoise zee en een strand met kristalhelder
water. Bovendien profiteert u van alle exclusieve diensten van een moderne en luxe
ontwikkeling: een groene esplanade met mediterrane bomen, gemeenschappelijk
zwembad met gazon en strand, binnenwater met spa, verwarmde zwembaan, jacuzzi
en Turks bad, speeltuin en een fitnessruimte .
Bij binnenkomst is er een open ruimte van 36 m² met veel licht: een woonkamer met
een open, volledig uitgeruste keuken. Grote ramen bieden toegang tot de
buitenruimte. Een gastentoilet is de enige afgesloten ruimte. Vervolgens is er een
open terras van 61 m² en een ontspannende tuin van 41 m² waar u kunt dineren met
familie en vrienden, ligstoelen kunt toevoegen of zelfs een deel van de groene ruimte
kunt toewijzen aan een moestuin.
Terug binnen leidt een hangende trap aan de linkerkant naar de eerste verdieping,
met 2 slaapkamers met eigen badkamer en 2 overdekte terrassen van 8 en 5 m²,
ideaal om te genieten van ontspannende avonden.
Alle woningen hebben een parkeerplaats in de ondergrondse garage van de
ontwikkeling.
Het huis is uitgerust met airconditioning, dubbele beglazing en versterkte deuren
voor maximaal comfort.
Neem contact met ons op om dit prachtige huis met een tuin en terrassen in
Allonbay te bezoeken.
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Binnenzwembad, Terras, Tuin, Zwembad,
Spa, Gym, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Barbecue, Domotica systeem, Exterior,
Inbouwkasten, Nieuwbouw,
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.
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