Immofy X

La Madrugada – Cap Blanc, Moraira
Villa
Ref: OD-2001

€1,650,000
HET PAND & KENMERKEN
357 m²

m2

804 m²

4

Volledig Bemeubeld

Gast Toilet

Airconditioning

Centrale Verwarming

BBQ

Tuin

Automatische Poort

Inbouwkast

Kleedkamer

Zeezicht

4
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Immofy.eu
+32(0)93981366
hello@immofy.eu
facebook.com/immofyNL

Immofy (Spanje)
Carrer Del Magraner 1
03720 Benissa, Alicante

Zwembad

Prive Zwembad

Buiten Douche

Buiten Keuken

Volledig Uitgeruste Keuken

Open Keuken

Terras

Terras

Privaat Terras

Overdekt Terras

Parking

Moderne Stijl

Recent Gerenoveerd

OMSCHRIJVING
Deze Spaanse mediterrane architectonische villa van 357 m2 op een perceel van 804 m2 is
zojuist volledig gerenoveerd. De villa is volledig ingericht en instapklaar. Het heeft prachtige
travertin natuurstenen vloer in het huis en zuid-west georiënteerde terrassen. Het heeft
centrale verwarming en warm/koud airconditioning in het hele huis. Via een mooie elektrische
poort en toegangsdeur stap je over de grote parkeerplaats naar een mooie massief houten
voordeur. Via de hal ga je naar een volledig uitgeruste, zeer ruime keuken met eet-eiland. De
verbindingshal, met grote openslaande ramen naar het terras, geeft je toegang tot een grote
en trendy tv-lounge en eetkamer. Vanuit deze hal, evenals vanuit de keuken en eetkamer, heb
je toegang tot het prachtige terras op de begane grond. Hier kan je kiezen voor schaduw of zon
om te genieten van het geweldige uitzicht op zee dat deze villa biedt. Beneden vindt je een
grote privé-slaapkamer, een dressing en een marmeren badkamer. Langs een lichte hal,
uitgerust met ruime ingebouwde kasten, vindt je nog 3 zeer stijlvolle grote slaapkamers. Elke
slaapkamer heeft een eigen unieke badkamer. Alle ramen in de lichtrijke gang, openen naar
een groot terras met uitzicht op zee, waar een volledig uitgerust BBQ-en buitenkeuken van
10m2 aanwezig zijn. Vanaf dit terras heb je een trap naar het zwembad van 30m2, een
poolhouse, een toilet en een travertijn-natuurstenen tegels douche, omgeven door een
prachtige tuin dat je veel privacy biedt. Bekijk zeker ook de VIDEO van dit schitterende pand
onderaan deze pagina!
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