Luxe finca stijl villa in
Moraira te koop
600 m² - Moraira- Costa Blanca- Spanje

Property Description

TE KOOP: UNIEKE FINCASTIJL VILLAOp slechts
100m van een klein strand is deze zeer unieke in
fincastijl villa met moderne elementen gelegen.
De garages en gastenverblijf zijn volledig nieuw
gebouwd. Alle technische faciliteiten, het
houtwerk, installaties voor elektriciteit, water,
verwarming en airconditioning zijn nieuw. Op
loopafstand zijn er vele winkels, bars en
restaurants gelegen. De golfclub Ifach is gelegen
op slechts 600m. Nagenoeg volledig vlak perceel
met natuurstenen muren.Op de beneden
verdieping zijn er diverse kelderkamers en een
groot wellness en fitness gedeelte. Vanuit de
jacuzzi kan men in het zwembad kijken.
Daarnaast is er een kleine bodega. Op de begane
grond is er een grote woonkamer en eetkamer
met aparte lounge met openhaard. Keuken met
bijkeuken en aparte entree. Vanuit de eetkamer is
er toegang tot het overdekte terras.
Hoofdslaapkamer met ensuite badkamer, 2
gastenslaaplamers met ensuite badkamers en een
gastentoilet. Extra slaapkamer met ensuite
badkamer is er op de bovenverdieping.Naast de
hoofdwoning is er een gastenverblijf van 100m2
met woon/eetkamer, open keuken, slaapkamer en

Basis Details
Property Page
Title:

Luxe finca stijl villa
in Moraira te koop

Woningtype:

Villa

Object voor:

Verkoop

Referentie
Nummer:
Status:

1522

Modern pre-owned

Prijs:

€2.750.000

Slaapkamers:

7

Badkamers:

6

Oppervlakte:
Bouwjaar:
Perceel:
Platteland uitzicht

600 m²
2005
2,458 Sqft
Loopafstand strand

badkamer. Extra slaapkamer.Hoogwaardige
afwerking met kwaliteitsmaterialen. Een werkelijk
uniek object en absoluut de moeite waard voor
bezichtiging.Interesse? Neem contact met ons op
voor meer informatie.

Kenmerken

Locatie
Land:

Centrale
verwarming

Airconditioning

Openhaard

Wijnkelder / bodega

Zwembad

Gym

Stad:

Eigen
parkeergelegenheid

Garage

Coördinaten:

Berging

Tuin

Omgeving:

Spanje
Costa Blanca
Moraira
N0° 0' 0''

Guest house

Omgeving
Strand:

1 minuten

Centrum:

5 minuten

Golfbaan:

5 minuten

Restaurants:

5 minuten

Shops:

5 minuten

Health centre:

5 minuten

Vliegveld:

80 minuten

0034 96 584 05 13 - Office ES: Avda. Communidad
Valenciana 2, Bajo C, 03590 Altea, spanje | Office NL:
Rembrandtlaan 4, 5462 CH Veghel
Royal Residence Lifestyle

