Immofy X

EXCLUSIEVE NIEUWBOUW VAN 7 SLAAPKAMERS IN DENIA
Villa
Ref: sese6646

€1,985,000
HET PAND & KENMERKEN
427 m²

m2

3143 m²

7

Airconditioning

Vloerverwarming

Centrale Verwarming

Alarm

Inbouwkast

BBQ

Open Keuken

Gast Toilet

Sateliet TV

Dubbelglas

Opslagkamer

Prive Zwembad

Jacuzzi

Moderne Stijl

7

1
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Immofy.eu
+32(0)93981366
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Immofy (Spanje)
Carrer Del Magraner 1
03720 Benissa, Alicante

Elektrische Rolluiken

Automatisch Irrigatie Systeem

Living

Terras

Zeezicht

Zwembad

Tuin

OMSCHRIJVING
EXCLUSIEVE NIEUWBOUW VAN 7 SLAAPKAMERS IN DENIA Een vrijstaande familievilla van 7
slaapkamers op een groot perceel van 3143m2 in Denia met uitzicht op zee. Het pand zal
worden gebouwd tegen het einde van 2021 begin 2022. De promotors en bouwers van deze
nieuwe luxe villa hebben niet bezuinigd op een van de kwaliteiten die deze woning zou moeten
hebben. Met behulp van topmerken en merken als Miele en Porcelanosa en het waarborgen
van alle voorzieningen, dubbele beglazing, veiligheidsdeuren zijn van topkwaliteit. Zelfs aan de
materialen voor de muren en vloeren is nagedacht. Het perceel van 3143m2 is omgeven door
stenen muren en natuurlijke nivellering tuinsteen, de mediterrane thematuinen hebben
natuurlijk gras, bomen en struiken die allemaal zijn aangesloten op een automatisch
irrigatiesysteem. De

moderne

design

villa

bestaat

uit

7

tweepersoons

slaapkamers,

7 badkamers, grote keuken, woonkamer, eethoek en verschillende terrassen. Extern heeft de
woning een zwembad, een grote aangelegde tuin en een prachtig uitzicht op de zee en het
natuurpark van de Montgo. Gelegen op loopafstand van het MARINA DE DENIA en het strand in
een bevoorrechte omgeving. Neem contact met ons op voor mijn gegevens over deze
prachtige villa. De woning kan enigszins worden aangepast aan de eigen speciﬁcaties en
ideeën van de kopers en kan op elk gewenst moment worden besproken met de promotor.
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