Instapklare nieuwbouw
familie finca in Benissa
417 m² - Benissa, Costa Blanca, Spanje

Property Description

Instapklare nieuwbouw villa in traditionele stijl
met modern interieur op een groot grondstuk in
Benissa met zicht op de bergen , de vallei en
impressionant panoramisch zeezicht over de
Middellandse zee en de baai van Calpe. 5 Minuten
rijden van het centrum van Benissa en slechts 10
minuten van de zandstranden, de boulevard en
winkelfaciliteiten van Calpe. Op 5 minuten rijden
bevindt zich ook de Jalon vallei, bekend voor haar
lokale wijnen en restaurants en ideaal om te
wandelen en te fietsen. Zuidwest oriëntatie.
De woning biedt het volgende: dubbele zwarte
aluminium veiligheidsdeur, spectaculaire entree
met natuurstenen afwerking van de gevel, een
zwarte marmeren trap, een royale woonkamer
met open haard en directe toegang tot het
overdekt terras met aanrecht en gootsteen. Open
plan ingerichte keuken met eiland en eetgedeelte
met aangrenzend de bijkeuken. Aan de andere
kant toegang tot de hoofdslaapkamer met
kleedkamer met kastenwand, badkamer met
dubbele wastafel en grote inloop douche.
Op de eerste verdieping ruime overloop als
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kantoorruimte of televisiekamer en 3 grote
dubbele slaapkamers met inloopkasten, eigen
badkamer met apart toilet en prachtig uitzicht.
Buitengebeuren: een privé zwembad van 11x4m
met gedeelte om te zonnebaden, off road parking
voor diverse auto’s, impressionante 185m lange
straat muur in natuursteen met elektrische poort.
Aangelegde tuin met Mediterrane beplanting en
fruitbomen in het vlakke deel van het perceel
rondom de woning. Decoratieve gekleurde grint
bij de voordeur. Carport voor 2 auto´s
Inclusief: vloerverwarming, airconditioning,
dubbele beglazing, volledig ingerichte keuken met
apparatuur, luxe badkamers. Rolluiken in de
slaapkamers, plafondhoge binnendeuren en
kleerkastdeuren in antracietkleur. Kleerkasten
met binnen indeling. Hout imitatie porseleinen
vloeren en zwarte marmeren bevloering voor de
trap.
Voor uitgebreide informatie of een bezoek aan
deze indrukwekkende instapklare villa, neem
contact met ons op.
Energie coëfficiënt: A

Kenmerken

Locatie

Airconditioning

Openhaard

Land:

Zwembad

Eigen
parkeergelegenheid

Omgeving:

Tuin

Vloerverwarming

Stad:
Coördinaten:

Omgeving
Strand:

10 minuten

Centrum:

5 minuten

Supermarkt:

5 minuten

Restaurants:

5 minuten

Spanje
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Benissa
N0° 0' 0''
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