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LIRIOS DESIGN CRETA (IDINF-AL084)
Cena:

Region: COSTA BLANCA PLN.
Miejscowość: Benitachell
Typ nieruchomości: Willa
rynek: pierwotny
Pow. nieruchomości: 365.00 m2
Powierzchnia użytkowa: 365.00 m2
Powierzchnia działki: 821.00 m2
Liczba sypialni: 3
Odległość od morza: 0.75 km
Do pola golfowego: 7.30 km

887 000 EUR

Klimatyzacja
AGD
Taras
Miejsce parkingowe
Ogród
Basen

Lirios Design to nowoczesne wille w Cumbre del Sol Benitachell, na północnym wybrzeżu Costa
Blanca, pomiędzy Jávea i Moraira. Z doskonałymi widokami na morze i prywatnym basenem dla
każdej willi.
Znajdują się w skonsolidowanym obszarze, w którym sąsiedzi już cieszą się swoimi domami i
wspaniałymi widokami na morze. O wielkim międzynarodowym prestiżu, ze wszystkimi usługami,
idealny do zamieszkania przez cały rok.
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Jego ekskluzywna lokalizacja pozwala mieszkać w cichej dzielnicy mieszkalnej, otoczonej naturą, a
jednocześnie mieć wszystkie sklepy, usługi oraz ofertę gastronomiczną i wypoczynkową Cumbre del
Sol, Benitatxell, Moraira i Jávea. Wyjątkowa lokalizacja w sąsiedztwie gmin o dużej atrakcyjności
turystycznej i mieszkaniowej.
Villa Creta ma otwarty dostęp do morza i światła Morza Śródziemnego na jednym piętrze, co
zapewnia jej dodatkowy komfort. Posiada 3 sypialnie dwuosobowe, z pojemnymi szafami, sypialnia
główna posiada również łazienkę i bezpośrednie wyjście na taras. Rozkład dopełnia druga łazienka,
salon, ganek, hol, w pełni wyposażona kuchnia z dołączoną pralnią, parking.
Darmowa polisa ubezpieczeniowa w pierwszym roku oraz ubezpieczenie gwarancyjne, na okres 10
lat, na szkody powstałe w domu z powodu wad lub defektów, które mają swoje źródło lub wpływają
na posadowienie i konstrukcję budynku i zagrażają jego odporności i bezpieczeństwu.

Elewacja zaprojektowana tak, aby cieszyć się śródziemnomorskim klimatem, duży taras z wyjściem z
głównej sypialni i salonu, łączy nas z basenem i ogrodem tej willi, w której głównym atutem są widoki
na morze.
Wszystkie wille Lirios Design mają prywatną i ogrodzoną działkę, ogród, basen, parking, projekt
dekoracji z oświetleniem technicznym, ogrzewanie podłogowe, klimatyzację kanałową, system
alarmowy, kuchnię wyposażoną w sprzęt AGD, orientację południowo-wschodnią, klasę energetyczną
A i fantastyczne widoki na morze.

Przyjdź i odkryj nowe wille Lirios Design!
Cena nie zawiera VAT
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