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S.L CIF: B54465794

Referentie

D644032

Verwijzing werking

For sale

Woning Model

Resale

Locatie

Het type woning

Slaapkamer / badkamer

4 / 3

Bebouwde oppervlakte

298 m  Bebouwde oppervlakte / 10000 m  Grondstuk

Prijs

1,050,000

Modern project in Pedreguer, Costa Blanca

4 moderne villa's met fantastisch uitzicht in Pedreguer, Costa Blanca Op een prachtige locatie in het natuurgebied, 5
minuten van het dorp Pedreguer en 15 minuten van het strand, hebben we 4 villa's te koop. Elke villa heeft een bebouwde
oppervlakte van 298 m2 en staat op een eigen perceel van 10.000 m2. Met uitzicht op het natuurgebied Montgó en de zee
loopt u direct vanuit uw tuin het beschermde natuurgebied. Begane grond met ruime woon-/eetkamer, inbouwhaard,
open keuken met bijkeuken voor wasmachine, droger en warmtepomp. De woonkamer, keuken en slaapkamer hebben
aluminium schuifdeuren die toegang geven tot de overdekte terrassen. Daarnaast is er een ruime entree met een separaat
toilet en toegang tot 2 ruime slaapkamers met elk een eigen badkamer. Op de eerste verdieping zijn er 2 ruime
slaapkamers (elk met eigen badkamer) en er is een doorgang via schuifpui naar het grote dakterras, waar u kunt genieten
van het prachtige uitzicht op zee, het dorp en het natuurgebied Montgó. Ook inbegrepen: * Aluminium gevels met dubbele
beglazing (beschermende zon) * Inloopkasten * Keuken- en badkamer (meubels plus tegels of stucwerk) *
Vloerverwarming door de hele verdieping * Airconditioning (voor alle slaapkamers) * Ventilatiesysteem * Warmtepomp *
Gehele afwerking van binnen en van buiten Buiten: * Landscaping rondom het huis tot 1.000m2 * Zwembad 5x10m
elegant modern of met strand en rotsen * Oprit met toegangspoort * Carport voor 2 auto's
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