Moderne villa in
Benitachell met valleizicht
te koop
162 m² - Benitachell- Costa Blanca- Spanje

Property Description

Goed onderhouden moderne villa in Benitachell
dicht bij een grote supermarkt, restaurants en
winkels. Zuidwest oriëntatie. Zicht op het Montgó
gebergte, vallei en heuvels. Entree tot de villa is
via een off road parking of via een
voetgangerspoort.
Veranda met toegang topt een mooie en lichte
open woon/eetkamer met grote raampartijen.
Compacte keuken met granieten werkblad
inclusief elektrische oven, vaatwasser, inductie
kookplaat en volop kasten. De hoofdslaapkamer is
ruim en licht met een aparte kleedruimte. De
tweede slaapkamer, welke momenteel in gebruik
is als kantoor, is voorzien van inbouw kleerkasten.
Deze slaapkamers delen een grote badkamer me
inloopdouche.
Op de benedenverdieping een gastenappartement
me kleine keuken, woon/eetkamer en twee ruime
slaapkamers met ieder een privé doucheruimte.
Additioneel is er een relax ruimte welke gebruikt
kan worden als 5e slaapkamer in de zomer. Ideaal
voor gasten of voor verhuur tijdens de

Basis Details
Property Page
Title:

Moderne villa in
Benitachell met
valleizicht te koop

Woningtype:

Villa

Object voor:

Verkoop

Referentie
Nummer:
Status:

1768

Modern pre-owned

Prijs:

€475.000

Slaapkamers:

4

Badkamers:

3

Oppervlakte:
Bouwjaar:
Perceel:
Uitzicht op Bergen

162 m²
0
702 m²
Valleizicht

Platteland uitzicht

zomerperiode.
Buiten is er een mooie tuin met irrigatiesysteem
en kunstgras, terrassen en grote palmbomen.
Zwembad van 7x4m. Zitgedeelte.
Inclusief: airco warm/koud in bijna alle kamers,
elektrische verwarming, houtkachel en
alarmsysteem.
Energiecertificaat in aanvraag.

Kenmerken

Appliances

Central Heating

Air conditioning

Zwembad

Voetgangerspoort

Eigen
parkeergelegenheid

Tuin

Locatie
Land:
Omgeving:
Stad:
Coördinaten:

Oven

Dishwasher

Omgeving
Spanje
Costa Blanca
Benitachell
N0° 0' 0''

Strand:

10 minuten

Centrum:

5 minuten

Supermarkt:

5 minuten

Golfbaan:

15 minuten

Restaurants:

5 minuten

Shops:

5 minuten

Vliegveld:

70 minuten
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