Collection

Key Ready 3 Slaapkamer Townhouses & Appartementen met 3
slaapkamers op 150m van het strand in Santa Pola
Townhouse
Ref: sese8098

€198,000
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OMSCHRIJVING
Key Ready 3 Slaapkamer Townhouses & Appartementen met 3 slaapkamers op 150m van het
strand in Santa Pola. Het complex bestaat uit twee blokken van appartementen, penthouses
en 3 slaapkamers, 2 badkamers herenhuizen waarvan vele met uitzicht op zee, alle rond het
prachtige zwembad. Afhankelijk van de woning die u kiest, is er tussen 88.54m² - 157.68m²
woonoppervlak, met terrassen van 25m² - 84m². Het witgoed is inbegrepen in de penthouse
appartementen die ook beschikken over een eigen dakterras van 77m² met prachtig uitzicht op
zee. De luxe appartementen zijn gebouwd op 1 niveau, de hoofdingang leidt u door naar de
moderne keuken en bijkeuken, een lichte en ruime zit/eetkamer met openslaande deuren naar
het zonneterras, de hoofdslaapkamer proﬁteert van het hebben van inbouwkasten en een ensuite badkamer, er zijn nog eens 2 slaapkamers en een badkamer. De herenhuizen zijn
gebouwd over 3 verdiepingen, op de begane grond vindt men een aparte keuken (met
marmeren werkbladen, ook inbegrepen is de afzuigkap en keramische kookplaat), een
bijkeuken, een lichte en luchtige woon / eetkamer met deuren die leiden naar het grote terras,
en een badkamer met douche. Op de eerste verdieping zijn 2 tweepersoons slaapkamers, een
familie badkamer en toegang tot een ander terras (de meeste van de eerste verdieping
terrassen hebben uitzicht op zee). Op de derde verdieping is de master suite, met volledig
ingerichte kasten, berging en deuren naar een mooi zonneterras, plus een en-suite badkamer.
Alle woningen zijn vooraf geïnstalleerd voor airconditioning. Er is ook de mogelijkheid van een
parkeerplaats in de ondergrondse garage en een berging. Gelegen in een van de beste
gebieden van Santa Pola's, binnen een prive-gated complex, gelegen op slechts 150m van het
prachtige zandstrand van Levante, en slechts 50m van het nieuwe winkelcentrum waar u kunt
genieten van alle voorzieningen zoals een bioscoop, winkels, bars, restaurants en een
supermarkt. Santa Pola is een mooie stad, met zijn pittoreske hoofdplein en oude fort. Een
traditionele vissershaven, er zijn ook 2 jachthavens en veel bars, restaurants en alle
voorzieningen die u nodig zou kunnen hebben. De luchthaven van Alicante ligt op slechts 15
minuten rijden en er zijn ook uitstekende transportverbindingen met de steden Alicante en
Elche.
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