# SCH3025, NIEUWE EERSTE LIJN SEMIVRIJSTAANDE VILLA'S - EL CAMPELLO
(ALICANTE)

El Campello, el Campello, Alicante, Costa Blanca
Gesloten urbanisatie met een spectaculair uitzicht op zee in El Campello, u kunt kiezen uit nieuw
gebouwde vrijstaande huizen van 173.96m² tot 206.60m², allemaal met grote terrassen, een
solarium en een individuele tuin. De urbanisatie heeft een goed onderhouden gemeenschappelijke
tuin, een zwembad en bewakingscamera's.
Gesloten urbanisatie met een spectaculair uitzicht op zee in El Campello, u kunt kiezen uit nieuw
gebouwde vrijstaande huizen van 173.96m² tot 206.60m², allemaal met grote terrassen, een
solarium en een individuele tuin. De urbanisatie heeft een goed onderhouden gemeenschappelijke
tuin, een zwembad en bewakingscamera's. Dit is een rustig gebied, maar met gemakkelijke
toegang tot de omliggende gebieden, waardoor het een perfecte plek is om een ??harmonisch
leven te leiden. Bestaande uit 45 halfvrijstaande huizen met 3 slaapkamers en 2 badkamers met
een gesloten garage die privétoegang heeft vanaf de ondergrondse weg. De gemeenschappelijke
ruimtes hebben tuinen en een groot zwembad. Elk huis heeft een voorgeïnstalleerde airco, een
volledig uitgeruste keuken met een eigen hydraulische lift om diensten te verlenen aan de 4
verdiepingen. De huizen worden geleverd met luxe afwerkingen, door de klant te kiezen vloeren,
badkamers met stortbakken en ingebouwde kranen en regendouches, allemaal met een hoge
kwaliteit. Voor de bouw van de villa's zijn hoogwaardige amterialen geselecteerd en het is
belangrijk om de exclusieve stempel van de huisautomatisering in alle huizen toe te voegen en de
informatie over elektriciteit, telecommunicatie, beveiliging, airconditioning, enz. op te nemen. La
Mar I is het gebied voor de bouw van deze villa's vanwege de bevoorrechte omgeving, slechts een
paar minuten naar de commerciële en recreatieve centra en als frontlinie op de stranden van
L'Amerador en L'Alkabir in El Campello. Dit is een zeer winstgevende investering, met de
droomkwaliteit van het leven voor u en uw gezin. Van 173.96m² tot 206.60m² Prijzen vanaf €
340.000
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te koop. € 340.000,00

BASE INFORMATION:
Bed
: 3
Bad
: 2
VOORZIENINGEN EN APPARATEN:
Algemene voorzieningen:
solarium,Sea view,Private
pool,Garden,Fenced,Electric Hot
Water,Covered
terrace,Coast,Balcony,Aluminum
closures,Air conditioning,
Exterior Amenities: Garage,

