REF. VILLAS-MADRONO

Prijs vanaf €890,000 Nieuwe ontwikkeling

Villas Madrono Huizen / Villa's, Alicante ciudad, Alicante
Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in Alicante ciudad, Alicante beschikt over prijzen vanaf €890,000, 4 Huizen / Villa's
beschikbaar

Q2 2019

4

3&4

150m²

Verleend

Completion

Units available

Slaapkamers

Sizes from

Bouwvergunning

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

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in
Alicante ciudad, Alicante beschikt over prijzen vanaf
€890,000
Madroño Community Villas is een gloednieuwe ontwikkeling van 5 prachtige high-end
villa's in de bekroonde Las Colinas Golf & Country Club. De 5 villa's variëren van 3 tot
5 slaapkamers en van 150m² tot 300m², met privéterrassen, verwarmde zwembaden
en adembenemende uitzichten.
Deze woningen hebben een elegant interieur en hoogwaardige afwerkingen. De villa's
zijn ontworpen met comfort en elegantie in het achterhoofd en worden geleverd met
volledig uitgeruste keukens, badkamers en installaties van de hoogste kwaliteit,
waaronder slimme huistechnologie.
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.
Een unieke ontwikkeling op een prachtige locatie, neem contact met ons op voor
meer informatie.
highlights
Gelegen op een prachtige locatie bij een bekroonde golfbaan
Strand, zwembad, bar & restaurant exclusief voor inwoners van The Beach Club
Elegant interieur en exterieurontwerp
Alle villa's hebben een eigen tuin en zwembad
Fantastische terrassen met uitzicht op zee en de bergen
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UNITS IN DIT BOUWPROJECT

Type

Status

Vloer

Distribution

Woonoppervlakte

Huis / Villa

€890,000

n/a

3 Slaapkamers 3 Badkamers

150m², Terras 147m²

Huis / Villa

€890,000

n/a

3 Slaapkamers 3 Badkamers

150m², Terras 147m²

Huis / Villa

€1,050,000

n/a

3 Slaapkamers 5 Badkamers

315m², Terras 85m²

Huis / Villa

€2,075,000

n/a

4 Slaapkamers 4 Badkamers

400m², Terras 180m²
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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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