5 Slaapkamer Villa in
Las Colinas Golf
Ref: MVS-901

1.275.000
€

Type verkoop :

Nieuwbouw

Zwembad :

Privaat

Opp. woning :

572m²

Bouwjaar :

2019

Tuin :

Privaat

Opp. terrein :

1529m²

Energie
certiﬁcaat :

In aanvraag

Oriëntatie :

Oosten

Opp. terras :

162m²

Uitzicht :

Golf & zee

Luchthaven :

35 min

Slaapkamers :

5

Parking :

Privé garage

Strand :

10 min

Badkamers :

4

Stad :

10 min

Golf :

1 min

Snel Internet & telefoon

Vloerverwarming badkamers

Elektrische poort

Private tuin

Airconditioning

Inbouwkasten

Keukenelektro

Terras

Garage

Dichtbij strand

Exclusieve villa op Las Colinas Golf, Campoamor. Deze exclusieve villa met zicht op golf en zeezicht zijn gelegen op één van de meest
exclusieve golfresorts van Spanje nabij Orihuela Costa, Costa Blanca Zuid.
In het binnenland van Campoamor vindt u een plek als geen ander aan de Costa Blanca; Las Colinas Golf & Country Club. Een 330 hectare
groot gebied werd er omgetoverd tot een waar paradijs. Tussen de sinaasappelbomen, pijnbomen en heuvels zul je ontdekken waar Las
Colinas Golf & Country Club voor staat.
Deze exclusieve, topklasse villa ligt op een ruim plot van 1529 m2. Deze riante woning met 5 slaapkamers en 4 badkamers is op en top klasse
en design. De afwerking is luxueus en ronduit indrukwekkend. Ruime woonplaatsen, exclusieve uitgeruste keuken en idem dito badkamers.
Kortom, af tot in de puntjes. U beschikt ook over een ruime ondergrondse garage. Buiten is het ook luxe ten top, een groot prive zwembad van
54 m2, grote terrassen en een solarium vervolledigen de prachtig aangelegde tuin.
Op Las Colinas Golf & Country Club vindt u luxueuze appartementen en exclusieve villa’s tot zelfs enkele van de meest prestigieuze panden
aan de zuidelijke kant van de Costa Blanca. Verder vindt u een 18-holes wedstrijdgolfbaan die verschillende awards heeft gewonnen, zijn
Clubhouse, maar ook wandelpaden om van te genieten. verschillende sportfaciliteiten, minimarkt, exclusieve restaurants en horeca en nog
veel meer. Tot zelfs een beach-club nog aan toe, aan het strand van Campoamor.
Dit alles ligt op slechts 10 minuten rijden van het bekende openlucht shopping center La Zenia Boulevard.
Uiteraard zijn de stranden van de Costa Blanca Zuid ook van de partij. Playa Flamenca ligt op slechts 1 km van La Zenia en op een paar
minuten met de auto vindt u de badplaatsen Punta Prima, Campoamor en Cabo Roig
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