3 Slaapkamer
Geschakelde woningen
in Daya Nueva

232.000€

Ref: MVS-433

Type verkoop :

Nieuwbouw

Bouwjaar :

2020

Energie
certiﬁcaat :

B

Slaapkamers :

3

Badkamers :

3

Zwembad
:

Gemeenschappelijk

Tuin :

Privaat

Oriëntatie
Diverse keuzes
:
Uitzicht :

Tuin & zwembad

Parking :

Op domein

Opp. woning :

128m²

Opp. terrein :

170m²

Opp. terras :

60m²

Opp. solarium :

24m²

Airco pre-installatie

Elektrische rolluiken

Inbouwkasten

Keukenelektro

Solarium

Vloerverwarming badkamers

Fase II bestaat uit 9 woningen met 2 en 3 slaapkamers. Dit betekent dat u kunt genieten van alle ruimte die u nodig
hebt voor het leven waarvan u altijd al had gedroomd. U kunt kiezen uit de verschillende grondstukken het beste voor
u kiezen om te ontspannen aan uw zwembad en te genieten van de prachtige en natuurlijke omgeving van la Vega
Baja, zon en de heerlijke mediterrane gastronomie.
Een hedendaags concept voorzien van een indeling die de ruimte en het licht optimaal benut met open ruimtes om te
genieten van een ruime en warme woning. De slaapkamers bieden de nodige intimiteit en zijn tot in de kleinste
gegevens afgewerkt: ensuite badkamer, garderobe, tv-aansluiting, glasvezel, permanente ventilatie en rechtstreekse
toegang tot het zwembad. De woon-/eetkamer is het centrum van het huis, een ruim en multifunctioneel, gezellig en
warm vertrek. Kwaliteits- en designmaterialen die voor warmte en ruimheid zorgen in alle vertrekken, alles wat u
nodig hebt om het naar uw zin te hebben in uw zonverlichte huis.
Iedere villa beschikt ook over een eigen parkeerplaats, electrische rolluiken en zonnepanelen.
Gelegen in het hart van de Costa Blanca, op slechts enkele kilometers van Guardamar del Segura en Rojales.
De prestigieuze golfclubs La Marquesa, Villamartin en La Finca liggen op enkele minuten rijden. De groene omgeving
van deze zeven exclusieve villa’s in Guardamar biedt u een ontspannen sociaal leven met alle voorzieningen binnen
handbereik.
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