Nový luxusní apartmán u moře a pláže, Benidorm, Španělsko

ID nemovitosti SPT310Aa-169
Město Benidorm
Typ Byt
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ano
Parking Garážové stání
Stav nemovitosti Novostavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2020
Zařízen Možno zařídit
Stav zakázky Aktivní
Patro 18. patro
Cena 430 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout nový luxusní apartmán, který se staví v novém residenčním projektu Sunset Waves u pláže Poniente ve městě

Benidorm. Apartmán se nachází v 18. podlaží a jeho celková plocha činí 139,03 m2 (obytná pak 83,84 m2). Naleznete zde obývací pokoj s
jídelním a kuchyňským koutem, technickou místnost, společnou koupelnu, tři ložnice s vestavěnými skříněmi, z nichž jedna má vlastní en-suit
koupelnu, a prostornou terasu (26,50 m2), která je přístupná z jedné ložnice a obývacího pokoje. Apartmán je vybaven klimatizací, podlahovým
vytápěním v koupelnách, bezpečnostními dveřmi, je orientován na jih a náleží k němu jedno garážové parkovací stání v -1. podlaží (č. 53). Za
příplatek 20.800 € je možné apartmán vybavit nábytkem, přičemž si můžete vybrat ze dvou variant Aktual a L-Gance. Sunset Waves je designový
rezidenční projekt, jenž poskytuje luxusní bydlení u pláže. Je to kolosální projekt dvou výškových budov o 29 podlažích a velikosti přes 20 000
m2, který zahrnuje společné a rekreační části (10 000 m2), zahrady, tři bazény, tři vířivky, relaxační zóny se dvěma bary (suchý a mokrý) a
travnatou plochou přes 2 000 m2. Rozsáhlá sestava zahrnuje také sportovní části, které uspokojí i nejnáročnější sportovce. Naleznete zde
vyhřívaný bazén, tenisový kurt, kulečník, multisportovní hřiště, pétanque a panoramatickou posilovnu o velikosti 150 m2. Ti, kteří dávají přednost
odpočinku a klidu, se mohou těšit na relaxační místa: šachové stoly, masážní místnosti a saunu. Dětské hřiště, lezecká stěna a jezírko je ideálním
místem, kde se Vaše děti mohou bavit a hrát si. Sunset Waves je Váš nový domov na pláži, o kterém jste vždycky snili. Rezidence nabízí
exkluzivní penthousy s privátní vířivkou a různé dispozice apartmánů s dvěma až čtyřmi ložnicemi, celkovou plochou od 107 m2 do 381 m2 a v
cenové relaci od 325.000 € do 883.000 €. Jedná se o skvělou investiční příležitost. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 200 m. Poblíž resortu se
v délce asi 3 km táhne překrásná pláž Poniente zlatavě okrové barvy, která silně kontrastuje s jasnou modří čistého moře. Kolem je i veškerá
občanská vybavenost – obchodní zóny a centra, restaurace, kluby, hospody, turistické atrakce jako zábavný park Terra Mítica, Terra Natura,
vodní park Aqualandia a park s mořskými tvory Mundomar. Příznivci golfu si zajisté nenechají ujít návštěvu čtyř golfových hřišť, které se nacházejí
v radiu 4 km kolem resortu: Las Rejas, Don Cajo v Altea Hills, Bonalba v Mutxamiel a Golf Ifach v Calpe.
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