Nový atraktivní apartmán v komplexu s bazény, Alicante, Španělsko

ID nemovitosti SPT490Ba-54
Město Villamartín
Typ Byt
Dispozice 3+kk
Ložnice 2
Zahrada Ne
Stav nemovitosti Výstavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2022
Zařízen Možno zařídit
Stav zakázky Aktivní
Patro 1. patro
Cena 164 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout nový atraktivní apartmán v komplexu s bazény u městečka Villamartín (Orihuela costa) v provincii Alicante ve
Valencijském regionu ve Španělsku. Jedná se o zcela nový resort navržený pro klienty, kteří hledají moderní středomořský životní styl v klidném
prostředí a blízko všech služeb. Výstavba započala v lednu 2022 a plánovaný termín jejího dokončení spadá na 15. červen 2023. V exteriéru

komplexu o rozloze 3 300 m2 naleznete bazén pro dospělé a bazén pro děti, vířivku, venkovní sprchy, zelené plochy a dostatek místa pro
procházky, odpočinkové zóny, dva sportovní areály pro pétanque, parkování pro kola. Wi-Fi bude dostupné v celém areálu. Střežený areál
obsahuje celkem 94 obytných jednotek umístěných ve třech blocích. Nabízený apartmán Ba-54 je situován v prvním patře bloku 2 a jeho celková
plocha činí 76,31 m2 (zastavěná pak 62,80 m2 a obytná 53,28 m2). Nachází se v něm předsíň, dvě ložnice, jedna koupelna, chodba a obývací
pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. Na terasu o velikosti 13,51 m2 projdete z obývacího pokoje i z jedné ložnice. Tomuto apartmánu náleží
jedno garážové parkovací stání č. 4 v suterénu (-1. podlaží) bloku 1. Na výběr máte apartmány se dvěma ložnicemi a jednou koupelnou, s
výměrou od 73 m2 do 137 m2 v cenové relaci od 164.000 € do 230.000 €, apartmány se dvěma ložnicemi a dvěma koupelnami, s výměrou od 77
m2 do 132 m2 v cenovém rozpětí od 176.000 € do 253.000 €, a apartmány se třemi ložnicemi a dvěma koupelnami, o výměře od 102 m2 do 211
m2 za cenu od 193.000 € do 291.000 €. Všechny tři bloky sestávají z přízemí a třech pater, přičemž blok 1 má dvě podzemní podlaží pro
parkování a sklepní kóje, a blok 2 má jedno podzemní podlaží. Apartmány v přízemí mají předzahrádky, apartmány v prvním a ve druhém patře
mají prostorné terasy a apartmány ve třetím patře mají střešní terasy s výhledem na moře. Každému apartmánu náleží jedno garážové parkovací
místo v suterénu a některým též sklepní kóje. Wi-Fi router s příslušenstvím pro TV je nainstalován ve všech apartmánech. Samozřejmostí jsou
moderní koupelny s podomítkovými nádržkami na vodu a připravené k užívání, vestavěné skříně a domácí telefon napojený na dva pěší vstupy do
residenčního komplexu – v ceně. V případě zájmu si můžete nechat Váš nový apartmán zařídit nábytkem ze dvou katalogů – buďto Aktual nebo LGance – za příplatek. Resort leží přibližně 5,3 – 5,6 km od moře a krásných pláží. Pláž La Zenia byla oceněna Modrou vlajkou, tudíž můžete
očekávat křišťálově čistou vodu a širokou škálu služeb jako parkování, dětská hřiště, toalety, stanici pobřežní hlídky aj. V blízkém dosahu máte i
nákupní centrum Zenia Boulevard Shopping Centre s celou řadou butiků světových značek za výborné ceny, dále se spoustou kaváren, bufetů a
restaurací s mezinárodní kuchyní. Místní nemocnice v Torrevieja je vzdálena asi 12 minut jízdy autem. Golfisty a golfové nadšence zajisté potěší
tři 18-jamková golfová hřiště Golf Villamartín, Real Club de Golf de Campoamor a Golf Las Ramblas de Campoamor vzdálená asi 5 km. U
nedalekého města Torrevieja se nachází unikátní Laguna rosa – přírodní rezervace se solnými lagunami a mnoha druhy rostlin a ptáků, přístupná
po celý den.
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