Prestige

Gelegen in het rustige gebied van Montemar
Villa
Ref: bih-1507-ambe

€465,000
HET PAND & KENMERKEN
203 m²

m2

600 m²
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Utility Room

Terras

BBQ

Dubbelglas

Airconditioning

Sateliet TV

Prive Zwembad

Openzicht

Internet

Opslagkamer

Open Haard

Centrale Verwarming

1

Immofy (HQ)

Contacteer ons

Elzenhof 6
9041 Gent België

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

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

Open Keuken

Garage

Buiten Douche

Gastenverblijf

Shops Vlakbij

Living

Zeezicht

Bar

Carport

Zwembad

Tuin

Inbouwkast

Dichtbij Bars En Restaurants

OMSCHRIJVING
Gelegen in het rustige gebied van Montemar, Benissa, op slechts 10 minuten rijden van het
hart van Moraira met zijn levendige selectie van restaurants en bars en uitstekende winkels.
De villa proﬁteert van het hebben van een carport en een garage en is omgeven door een
makkelijk te onderhouden, maar aantrekkelijke, aangelegde tuin met mediterrane planten en
natuurstenen muren. Via een externe trap betreden we de woning in de lichte woonkamer met
grote ramen en uitzicht op zee. Als u doorloopt nadert u de keuken/eetkamer waar u kunt
genieten van een onlangs gerenoveerde, volledig ingerichte keuken. Alle kamers hebben een
eigentijdse stijl maar behouden traditionele kenmerken zoals houten balken, een houtkachel en
een hoog plafond. Op dit niveau zijn er twee ruime slaapkamers en een onlangs gerenoveerde
familie badkamer met een prachtige inloopdouche. Beide slaapkamers hebben inbouwkasten
en zijn voorzien van airconditioning. Het aparte gastenappartement ligt beneden en heeft een
slaapkamer met tweepersoonsbed, badkamer, een aparte keuken en woonkamer . Er is directe
toegang tot het prachtige en onlangs gerenoveerde verwarmde zwembad en terras met een
prachtig uitzicht op de vallei en de zee. De oriëntatie is zuid, zodat u het hele jaar door van de
zon kunt genieten. Er zijn verschillende gezellige zitjes rondom de villa met prachtig zeezicht,
waarvan één met een BBQ-hoek. BELANGRIJKSTE KENMERKEN: ZEEZICHTAIR CONDITIONING &
VENTILATORS in de gehele woningApart GASTEN APPARTEMENT GARAGE ZEER GROTE
BERGING7 x 3,5m verwarmd prive zwembad met doucheKlaar om in te trekkenHoutkachel
Centrale verwarming op stookolieBBQDubbele beglazing met muggenhorren Prachtige
gerenoveerde woning met ZEEZICHT. Contacteer ons snel om uw bezichtiging in te plannen!
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