Nový exkluzivní apartmán nedaleko pláže, Alicante, Španělsko

ID nemovitosti SPT400GG0-129
Město Playa Flamenca
Typ Byt
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ne
Parking Garážové stání
Stav nemovitosti Výstavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2021
Zařízen Možno zařídit
Stav zakázky Aktivní
Patro Přízemí
Cena 299 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout luxusní apartmán nedaleko moře a pláže, jež je součástí projektu nového resortu, na pobřeží Orihuela v provincii

Alicante ve Valencijském regionu ve Španělsku. Je situován v přízemí čtyřpodlažního apartmánového domu a jeho celková užitná plocha činí
124,92 m2 (obytná pak 78,43 m2). Nachází se v něm předsíň, obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, prádelna, komora, tři ložnice, dvě koupelny a
terasa s krytou částí o ploše 22,77 m2 a nekrytou částí o ploše 10 m2. K apartmánu náleží i předzahrádka o rozloze 31 m2, jedno garážové
parkovací stání č. 276 a sklepní kóje č. 7. Apartmán se prodává nezařízený, ale lze ho vybavit nábytkem (na výběr jsou 2 typy) za příplatek.
Samozřejmostí je klimatizace a vyhřívaná podlaha v koupelně. Plánovaný termín dokončení výstavby je stanoven na leden 2022. Vzdálenost k
moři a pláži je přibližně 700 m. Nabízíme Vám nový residenční projekt poskytující soukromí, klid a komfort, jenž se také vyznačuje otevřenými
prostory, přírodou, parky a cyklostezkami. Můžete vybírat z posledních tří apartmánů se dvěma nebo třemi ložnicemi a dvěma koupelnami,
terasou i zahrádkou, o ploše od 124 m2 do 162 m2 a v ceně od 299.000 do 371.000 €. V případě zájmu si můžete dokoupit i samostatné
garážové parkovací stání v suterénu. Zbývají poslední dvě – č. 187 o ploše 16 m2 za cenu 8.000 € a č. 151 o ploše 17 m2 za cenu 9.000 €.
Budovy disponují energetickým certifikátem třídy B. Relaxaci Vám zaručí vyhřívané i nevyhřívané bazény pro děti i dospělé, bary (i těmi přímo v
bazénu), dětský vodní koutek, vířivka, fontány, odpočinková zóna, posilovna s panoramatickým výhledem a finská sauna. Tento resort nabízí
pohodlí, příjemné a klidné prostředí pro Vaši dovolenou či život. Pobřeží Flamenca, které je vzdálené pár minut chůze, je jednou z hlavních
oblastí, která se na pobřeží Orihuela rozrůstá. Je zde široká škála služeb, včetně veřejné dopravy, velkých supermarketů, různých volnočasových
možností a restaurací. Několik kilometrů od Flamenca Village jsou tři fantastické 18 jamkové golfové hřiště: Golf Villamartín, Real Club de Golf de
Campoamor a Golf Las Ramblas de Campoamor.
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