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S.L CIF: B54465794

Referentie

D654024

Verwijzing werking

For sale

Woning Model

Resale

Locatie

Het type woning

Slaapkamer / badkamer

4 / 3

Bebouwde oppervlakte

348 m  Bebouwde oppervlakte / 2200 m  Grondstuk

Prijs

975,000

Stijlvolle villa met dubbel perceel & zeezicht La Sella Golf, Costa Blanca

EXCLUSIEVE LEVERING - Deze stijlvolle villa is gelegen op een ruim dubbel perceel van 2200 m2 op een hoek aan de
zuidkant van La Selle Golf Resort, Costa Blanca. Deze villa met twee verdiepingen is de ideale woning voor een gezin om
het hele jaar door te wonen of als vakantieverblijf voor parttime wonen. Op de hoofdverdieping bij de ingang is er een
gastentoilet, enkele treden lager komt u in de enorme woon-eetkamer die een dubbele hoogte heeft in het woongedeelte
en een smaakvolle tosca stenen muur en een boog van tosca stenen scheiden het woongedeelte van het eetgedeelte. Aan
de linkerkant van de eetkamer komt u in de volledig ingerichte keuken die ook een eethoek en inbouwkasten heeft. Vanuit
de keuken en de woon-eetkamer heeft u directe toegang tot het terras en het zwembad, waar u ruime overdekte en niet
overdekte terrassen vindt waar u tijdens het chillen kunt genieten van het uitzicht op zee en de bergen. In de
rechtervleugel van het hoofdniveau bevinden zich twee slaapkamers, waarvan één met toegang tot het terras, en een
familiebadkamer. Via een interne marmeren stenen trap met een leuning van fijn hout, bereikt u de bovenverdieping waar
u twee tweepersoonsslaapkamers vindt met elk een badkamer en suite en inbouwkasten, en beide hebben een eigen
zonneterras met uitzicht op zee en het groene landschap. Bovendien is er in het souterrain een bestaand onafhankelijk
appartement dat naar eigen smaak en verdeling kan worden afgewerkt. Er is ook een wasserette en een garage, een
automatisch irrigatiesysteem, vloerverwarming op gas, en airconditioning in alle kamers, evenals een open haard in de
woonkamer, en al het binnenschrijnwerk is van fijn hout.
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