2 Slaapkamer
Appartement in
Benijòfar

195.000€

Ref: MVS-893

Type verkoop :

Nieuwbouw

Bouwjaar :

2020

Energie
certiﬁcaat :

In aanvraag

Slaapkamers :

2

Badkamers :

2

Zwembad
:

Gemeenschappelijk

Tuin :

Gemeenschappelijk

Opp. woning :

60m²

Opp. terrein :

75m²

Luchthaven :

25 min

Oriëntatie
Diverse keuzes
:

Strand :

10 min

Uitzicht :

Tuin & zwembad

Stad :

5 min

Parking :

Privé

Golf :

10 min

Wandelafstand dorp

Snel Internet & telefoon

Elektrische rolluiken

Verlichtingspakket

Private tuin

Airconditioning

Inbouwkasten

Solarium

Terras

Dichtbij strand

Te koop Benijofar - Moderne nieuwbouw appartementen in Benijofar
Een exclusieve ontwikkeling van 20 nieuw gebouwde appartementen op slechts 5 km van de prachtige gouden stranden van
Guardamar, naast het natuurpark en de lagune van La Mata in Lo Marabu, Ciudad Quesada, Costa Blanca Zuid.
De appartementen zijn verdeeld in 5 blokken van elk 4 appartementen. Alle appartementen zijn uitgerust met grote ramen en
glazen deuren voor een maximale lichtinval en geven zo de appartementen een gevoel van licht, elegantie en stijl.
De appartementen op de begane grond hebben 2 slaapkamers, 2 badkamers (waarvan 1 en suite), een overdekt terras een
private tuin, een groot gemeenschappelijk zwembad en een prive parkeerplaats.
De appartementen op de eerste verdieping hebben 2 slaapkamers, 2 badkamers, balkon, privé solarium van 70m2,
gemeenschappelijk zwembad en een eigen parkeerplaats.
Alle appartementen hebben pre-installatie van airconditioning, binnen-en buitenverlichting, elektrische rolluiken, volledig
ingerichte badkamers en een open keuken.
Het gebied biedt een breed scala aan sportieve en recreatieve activiteiten, zoals wandelen, surfen, ﬁetsen, parasailing, en is
zeer dicht bij enkele van de beste golfbanen in Spanje, Vistabella, La Marquesa en La Finca. Met gemakkelijke toegang tot de
AP7 snelweg die u verbindt met de belangrijkste steden zoals Alicante, Elche, Murcia en Torrevieja en op slechts 30 minuten
van de luchthaven Alicante.

Medvilla Spanje | Tel: +34 965 020 104 | Email: info@medvillaspanje.com

|

web: www.medvillaspanje.com

