3 Slaapkamer Villa in
Benijòfar

229.000€

Ref: MVS-825

Type verkoop :

Nieuwbouw

Bouwjaar :

2019

Energie
certiﬁcaat :

B

Slaapkamers :

3

Badkamers :

2

Zwembad
:

Optioneel

Tuin :

Gemeenschappelijk

Opp. woning :

105m²

Opp. terrein :

250m²

Luchthaven :

25 min

Oriëntatie
Oosten
:

Strand :

10 min

Uitzicht :

Stad :

5 min

Golf :

5 min

Tuin & zwembad

Wandelafstand dorp

Snel Internet & telefoon

Vloerverwarming badkamers

Elektrische rolluiken

Privé parkeerplaats

Private tuin

Pre-installatie airco

Inbouwkasten

Solarium

Terras

Te koop Benijofar - Nieuwbouw villa te koop Benijófar, Costa Blanca Zuid, Spanje
De villa’s worden volledig op de gelijkvloerse verdieping gebouwd. Allen bestaan ze uit een woon- en eetkamer met open keuken, 3 slaapkamers en 2
badkamers. Over de ganse woning is eveneens een dakterras voorzien.
Kenmerken villa’s met 3 slaapkamers:
3 Slaapkamers, 2 Badkamers, een bebouwde oppervlakte van 87 m² tot 105 m² op een bouwkavel van 177 m² tot 250 m² met dakterras. Prijzen van
229.900 € tot 279.900 € (Deze villa’s kunnen ook voorzien worden van een 4e slaapkamer, 1 extra badkamer en een extra terras op de 1e
verdieping: +29.900 €.)
Kenmerken villa met 4 slaapkamers:
4 Slaapkamers, 3 Badkamers, een bebouwde oppervlakte van 123 m² op een bouwkavel van 265 m² met dakterras. Prijs: 314.900 euro
Optioneel kan je een privaat zembad laten installeren:
• 6 x 3 m: 11.900 €
• 7 x 3 m: 12.900 €
• 8 x 3 m: 13.900 €
• 10 x 3 m: 14.900 €
Op amper 10 minuten rijden van de stranden van Guardamar del Segura kan je dit prachtig project terugvinden. Het is gelegen in de regio Benijófar,
goed voorzien van allerhande faciliteiten zoals supermarkten, bars, apothekers, winkels, parken etc... Ideaal gelegen tussen het strand en de natuur.
Neem vandaag nog contact met ons op om vrijblijvend informatie te ontvangen of maak gebruik van onze GRATIS inspectiereizen om dit project te
ontdekken.
Bereken hier je maximale hypotheek in Spanje
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