Moderne halfvrijstaande
villa's in Moraira
195 m² - Moraira, Costa Blanca, Spanje

Property Description

Complex van 6 half-vrijstaande villa’s in aanbouw
in Moraira. Op slechts 300m van een zandstrand,
winkels, restaurants, etc. en op slechts 1 km van
het centrum van Moraira. De urbanisatie zal
voorzien zijn van hoogwaardige infrastructuur
zoals voetpaden, verlichting, ondergrondse
telefoonnetwerk en riolering. Alle woningen
hebben zeezicht vanaf de bovenste verdieping en
sommigen vanaf de benedenverdieping. Prijzen
van 720.000-769.000 euros.
De woningen zijn als volgt ingedeeld: Entree, hal,
woonkamer, keuken/eetkamer met kookeiland,
bijkeuken, gastentoilet en patio. Trap naar de
bovenverdieping. Op deze verdieping de
hoofdslaapkamer met ensuite badkamer,
overloop, 2 slaapkamers met gedeelde badkamer.
Iedere villa is voorzien van een eigen zwembad,
groot terras, berging en twee overdekte
parkeerplaatsen gelegen in het complex.
Inclusief: Keuken met werkblad in silestone.
Apparatuur Siemens of Bosch, zoals oven,
inductiekookplaat, afzuigkap, koelkast en
vaatwasser. Badkamers met regendouche,
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Referentie
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1785

In aanbouw
Vanaf €720.000

Slaapkamers:

3

Badkamers:

2
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Bouwjaar:
Perceel:
Zeezicht

195 m²
2020
445 m²
Loopafstand strand

hangtoiletten, wasbak met inbouwmeubel met
spiegel. Slaapkamers met inbouwkleerkasten met
glazen deuren, planken en hangrails. Buitenterras
op de begane grond met anti-slip porseleinen
tegels, zwembad met onderwaterverlichting,
pomp en mozaïek betegeling. Straatmuren en
terrasmuren van natuursteen en betonblokken.
Tuin met automatisch irrigatiesysteem en diverse
typen planten en struiken. Tuin is verder
afgewerkt met gravel en anti-worteldoek om
onkruid te voorkomen.
3 woning reeds verkocht.

Kenmerken

Keuken apparatuur

Zwembad

Eigen
parkeergelegenheid

Berging

Tuin

Locatie
Land:
Omgeving:
Stad:
Coördinaten:

Spanje
Costa Blanca
Moraira
N0° 0' 0''

Koelkast

Magnetron

Oven

Vaatwasser
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