Nový luxusní apartmán u moře a pláže, Benidorm, Španělsko

ID nemovitosti SPT450A1-265
Město Benidorm
Typ Byt
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ne
Parking Garážové stání
Stav nemovitosti Výstavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2022
Zařízen Možno zařídit
Stav zakázky Aktivní
Patro 17. patro
Cena 675 000 €

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

Apartmán A1-265 se nachází v 17. patře a jeho celková plocha činí 144,77 m2 (zastavěná plocha 113,87 m2 (obytná pak 90,63 m2)). Naleznete
zde obývací pokoj s jídelním a kuchyňským koutem, technickou místnost, dvě koupelny, tři ložnice s vestavěnými skříněmi a prostornou terasu
(30,90 m2), která je přístupná z obývacího pokoje a z jedné ložnice. Apartmán je vybaven klimatizací a orientován na jih a sever. Náleží k němu
jedno garážové parkovací místo (č. 158) v -2. podlaží. Za příplatek je možné apartmán vybavit nábytkem, přičemž si můžete vybrat ze dvou
variant Aktual a L-Gance. Tento apartmán bude dokončený v lednu 2024. Jedná se o designový rezidenční projekt s celkem 280 apartmány, jenž
poskytuje luxusní bydlení u pláže. Dvě výškové budovy, ta nižší o 25 nadzemních podlažích (se 122 apartmány) a druhá vyšší budova o 31
nadzemních podlažích (se 158 apartmány), spolu s dalším resortem, který si také můžete prohlédnout na našich webových stránkách pod ID
SPT310, doplňují moderní panorama pobřežního pásu a dominují mu svou nezaměnitelnou architekturou. V resortu jsou společné a rekreační
části o rozloze přes 12 000 m2, zahrady, bazény (venkovní, vyhřívaný, pro děti), vířivky, relaxační zóny s travnatou plochou, kino, dětské hřiště a
dětský klub, video zábavná místnost. Rozsáhlá sestava zahrnuje také sportovní části, které uspokojí i nejnáročnější sportovce. Naleznete zde
vyhřívaný bazén, multi sportovní hřiště a posilovnu s panoramatickým výhledem. Dětské hřiště, lezecká stěna a jezírko je ideálním místem, kde
se Vaše děti mohou bavit a hrát si. Tato residence je Váš nový domov na pláži, o kterém jste vždycky snili. Penthousy mají přístup na střešní
terasu s místem pro vířivku, venkovní sprchu, bar a pergolu. Na výběr máte různé dispozice apartmánů s jednou až čtyřmi ložnicemi, s jednou až
třemi koupelnami, s celkovou plochou od 76 m2 do 345 m2 a v cenové relaci od 343.000 € do 1.350.000 €. Všem apartmánů náleží příslušné
garážové parkovací stání s před instalací pro nabíjení elektromobilů v jednom ze tří suterénních podlaží nebo vyhrazené venkovní parkovací
místo. V případě zájmu si ale můžete dokoupit další garážové parkovací stání o ploše od 20 m2 do 22 m2 a za cenu od 28.000 € do 29.000 €.
Navíc máte možnost zakoupení další sklepní kóje v -1. podlaží o ploše od 5 m2 do 7 m2 za cenu od 7.000 € do 8.000 €. Obě budovy disponují
energetickým certifikátem třídy B. Plánovaný termín dokončení výstavby se liší a je rozdělen na tři fáze: srpen 2022, listopad 2023 a leden 2024.
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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