Kioskplaats 3 , 2660 Hoboken
Telefoonnummer: 03 777 21 21

Te koop - Villa

E-mail: info@100-100.be

€ 635.000
Ref. 3946424

Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 3

Omschrijving
Los Alcazares – (Murcia) – villa met 3 slaapkamers
De nieuwbouw villa’s vormen een residentie van 10 moderne stijl villa’s met een schitterend ontwerp. Elke villa is zuidgericht en
heeft een privé zwembad in de tuin. Er zijn twee verschillende modellen, nl. villa type Ibiza en type Madeira. In beide modellen
heeft de tuin een prive zwembad met spa, terras, barbecue en een decoratieve waterbron bij de ingang. Model Ibiza bestaat uit
een hal, een zeer lichte woonkamer, een grote aparte eetkamer en design keuken met een centraal eiland; 3 slaapkamers en 3
badkamers. De trap heeft een spectaculaire ontwerp en is voorzien van lades en kasten. Model Madeira heeft een ruime
woonkamer met veel daglicht dankzij de grote ramen en de ligging op het zuiden; grote moderne volledig ingerichte keuken; 3
slaapkamers en 3 badkamers en een terras. Prachtige tuin met zwembad. Vanuit diverse plaatsen is er uitzicht op de zee. Deze
schitterende villa’s zijn gelegen nabij de Serena golfbaan, een 18 holes baan met vele diensten en voorzieningen. De golfclub
heeft een Socio Club met alle faciliteiten: kleedkamers, pro-shop, kantoor caddy master en club kamer beschikbaar voor partners
en klanten in het algemeen. Op de eerste verdieping bevindt zich een restaurant met een ruim terras en met een fantastisch
uitzicht op de Mar Menor en de golfbaan. Toegang tot de faciliteiten van het vier sterren hotel op slechts 5 minuten wandelen:
een fitnesscentrum en Spa, behandelkamers voor bv. massages, gebruik van de nieuwste fitnessapparatuur, een sauna en
stoombaden met een uniek zwembad. De ligging is nabij de gemeente Los Alcázares. Deze gemeente is al vele jaren gekend als
een ideale plek om te ontspannen terwijl u geniet van de stranden en watersporten zoals kajakken, zeilen, windsurfen, duiken,
enz. Het gebied biedt een scala aan verschillende mogelijkheden om te winkelen, van trendy design en meubels tot
kledingwinkels, antiekwinkels en ateliers van lokale ambacht. Het is ook een paradijs voor food lovers. De zalige temperaturen en
het heerlijke klimaat maken deze regio zeer geliefd. De residentie ligt dicht bij de zee met een heerlijk uitzicht. Wat wenst u nog
meer? Snelle en gemakkelijke bereikbaarheid.

Financieel

Terrein

Prijs: € 635.000,00

Tuin: Ja

Gebouw

Stedenbouw

Nieuwbouw: Ja

Bestemming: Niet meegedeeld

Staat: Nieuw

Bouwvergunning: Niet meegedeeld
Verkavelingsvergunning: Niet meegedeeld
Voorkooprecht: Niet meegedeeld
Dagvaarding: Niet meegedeeld

