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WILLE NEXUS BEACH (IDNEX1)
Cena:

Region: COSTA BLANCA PLD.
Miejscowość: Alicante
Dzielnica: San Juan
Typ nieruchomości: Willa
rynek: pierwotny
Pow. nieruchomości: 537.00 m2
Powierzchnia użytkowa: 400.00 m2
Liczba sypialni: 4
Odległość od morza: 0.05 km

1 290 000 EUR

Widok na morze
Klimatyzacja
Umeblowanie
AGD
Balkon
Taras
Solarium
Garaż
Basen

ekskluzywna lokalizacja przy plaży San Juan-Muchavista sprawia, że jest to jedno z niewielu miejsc,
na których można się pochwalić przywilejem życia twarzą w twarz z Morzem Śródziemnym.
nowoczesny design, wysoka jakość wyselekcjonowanych materiałów oraz niepowtarzalność
zawartych w nim elementów czynią go wyjątkowym.
Jego enklawa na w pełni skonsolidowanym obszarze zapewnia mu wszystkie niezbędne usługi. Szybki
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dostęp do transportu publicznego, szkół, szpitali, rozrywki, sklepów, golfa, lotniska itp ...
Jest to zatem ekskluzywny projekt o wysokiej pozycji, w którym wszystkie domy zlokalizowane są na
ścisłym brzegu morza.
W rezultacie powstały domy o powierzchni 537 m² zbudowane na prywatnych działkach o
powierzchni od 400 m² do 740 m². Indywidualny dostęp, prywatny garaż na 3 samochody, 4
sypialnie, 4 łazienki, salon o powierzchni 45 m², kuchnia premium, pomieszczenie gospodarcze,
siłownia, piwnica z winami, winda, solarium z jacuzzi i łóżkiem balijskim, prywatny basen.
Dzięki projektowi zaprojektowanemu tak, aby w pełni wykorzystać niesamowite widoki na zatokę i
światło Morza Śródziemnego, ma duże okna, które pozwalają obudzić się na pierwsze promienie
słońca nad morzem i duże otwarte przestrzenie idealne, aby cieszyć się z każdego pomieszczenia tej
ekskluzywnej lokalizacji.
Tereny prywatne: Działka z ogrodem, własnym basenem, solarium z jacuzzi i łóżkiem balijskim,
weranda i duże tarasy
Obszary społeczne: ogrody i kort do tenisa łopatkowego
Basen uzupełnia zewnętrzny teren na parterze, obok prywatnej działki z widokiem na morze, tworząc
wyjątkową przestrzeń do spotkań z rodziną i / lub przyjaciółmi.
Aby ułatwić nam zycie z dnia na dzień, w każdym domu zainstalowana jest prywatna winda z trasą 4
przystanków: piwnica, parter, piętro i piętro.
W każdym domu zostanie zamontowane jacuzzi w solarium, które będzie wyposażone w 3-osobową
jednostkę spa z ergonomicznymi siedziskami oraz dyszami wodno-powietrznymi.
ZOSTALY OSTATNIE DWIE!!!
WILLA NR 1 W CENIE 1290000€
WILLA NR 2 W CENIE 1395500€
do cen nalezy doliczyc 10% Vat

www.idealrealestate.pl

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

