Luxusní vila se zahradou, oblast Alicante, Španělsko

ID nemovitosti SPMH004
Město El Campello
Typ Dům / Vila
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ano
Parking Venkovní vyhrazené
Stav nemovitosti Novostavba
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2018
Balkón Ne
Zařízen Možno zařídit
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Vila
Cena 295 900 €

Dovolujeme si Vám nabídnout exkluzivní, moderní vilu v oblasti města El Campello ve Španělsku. Jedná se o stavbu 23 nových
vil, každá na vlastním pozemku o velikosti od 230 - 500 m2, se zahradou, bazénem a terasami. Jedná se o unikátní rezidenční
projekt v blízkosti všech služeb: restaurace, bary, nemocnice, lékárna, banky, školy a především v docházkové vzdálenosti od
moře – 8 minut, tedy přibližně 600 m. Rezidence L’Amerador nabízí vily s 3 - 4 ložnicemi a 2 - 3 koupelnami, s možností mít
vlastní bazén a suterénem s garáží. Vila v této residenci se bude například skládat v přízemí z prostorného obývacího pokoje s
otevřenou kuchyní a jídelnou, toalety a hlavní ložnice s vlastní koupelnou. V prvním patře naleznete dvě ložnice, koupelnu a
větší terasu 30 m2. Za příplatek 54 900 € v suterénu může být dostavěna velká ložnice s obytným prostorem, koupelnou a
terasou 17 m2 či basic varianta s garáží a rampou pro vjezd za 39 500 m2. Vila bude mít podlahu obloženou dlaždicemi se
vzorem dřeva, kuchyň se dřezem a digestoří, přípravu pro klimatizaci, vnitřní dveře, automatické okenice v ložnicích, koupelny
se sprchovým koutem a umyvadlem, bezpečnostní dveře, vestavěné skříně, LED osvětlení (osvětlení nad jídelním stolem není
zahrnuto), podlahové vytápění s termostatem v koupelnách, solární panely pro ohřev vody. Zahrada je krásně upravena v
středomořském stylu a lze za příplatek dostavit bazén 6x3m za 12 900 € či 7x3m za 14 500 €. Na střechu vily lze dostavit střešní
terasu za 14 900 €. Pro detailnější představu o vile se prosím neváhejte podívat na video prezentaci:
https://my.matterport.com/show/?m=NcqtcNtij66&back=1&sr=-.37,.02&ss=20
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