3 Slaapkamer
Appartement in Gran
Alacant

309.000€

Ref: MVS-881

Type verkoop :

Nieuwbouw

Zwembad :

6x3m

Opp. woning :

117m²

Bouwjaar :

2019

Tuin :

Privaat

Opp. terrein :

250m²

Energie
certiﬁcaat :

In aanvraag

Oriëntatie : Diverse keuzes

Opp. solarium :

64m²

Uitzicht :

Luchthaven :

5 min

Slaapkamers :

3

Strand :

5 min

Badkamers :

3

Stad :

5 min

Golf :

15 min

Tuin & zwembad

Wandelafstand dorp

Elektriciteit

Snel Internet & telefoon

Privé parkeerplaats

Private tuin

Pre-installatie airco

Inbouwkasten

Solarium

Dichtbij strand

Te koop Gran Alacant, Alicante - Villa te koop Costa Blanca, Gran Alacant nabij Santa Pola
Dit ultramodern gesloten residentieel project telt 16 villa’s met een bebouwde oppervlakte van 181m2 waarvan 63
m2 solarium plus terrassen van 50 m2 en een privaat zwembad van 6 x 3 m op een grondstuk van 250 m2 – 330 m2.
Deze formidabele villa’s bieden een luxueus buitenleven in een private sfeer door de ideale integratie van de woning
en de tuin. Binnenin het huis werd aandacht geschonken aan open ruimtes en heldere kleuren in natuurlijke texturen
en tinten. Zeer hoge en grote zuid gerichte raampartijen die doorlopen op de 2 verdiepingen zorgen dan weer voor
veel lichtinval een heel jaar door. De living heeft een dubbele hoogte en de keuken een enkele. Uitgerust met de
laatste nieuwe technologische snufjes. Een grote slaapkamer op het gelijkvloers met badkamer en op het boven
verdiep nog 2 slaapkamers met grote ingebouwde kasten en en-suite badkamers.
Op 10 min van de mondaine stad Alicante, Elche en de vlieghaven en op 5 minuten van het typisch Spaans
mediterraan stadje Santa Pola met zijn haven en vele winkels en restaurants. 5 min van de prachtige stranden van EL
CARABASSI, een beschermd uniek natuurlijk gebied met duinen en naaldbomen, met lange brede zandstranden met
tal van activiteiten en strandbarretjes langsheen een prachtige dijk. Vlakbij alle services voor uw comfort en gemak
van uw dagelijks leven.
Beleef hier uw dromen! Gran Alacant heeft het allemaal
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