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Plus Jazmines - Villa BRISA DEL MAR (IDINF-AJ063)
Cena:

Region: COSTA BLANCA PLN.
Miejscowość: Benitachell
Typ nieruchomości: Willa
rynek: pierwotny
Pow. nieruchomości: 613.00 m2
Powierzchnia użytkowa: 613.00 m2
Powierzchnia działki: 963.00 m2
Liczba sypialni: 3
Odległość od morza: 1.50 km
Do pola golfowego: 7.00 km

1 845 000 EUR

Klimatyzacja
AGD
Taras
Miejsce parkingowe
Ogród
Basen

Willa Brisa del Mar znajduje się w Residential Resort Cumbre del Sol, ekskluzywnej okolicy, która
wyróżnia się widokami na morze, wysoką infrastrukturą i dużymi luksusowymi willami.
Składa się z dwóch pięter, główne wejście znajduje się na piętrze, z dwoma wyraźnie zróżnicowanymi
skrzydłami. Po prawej stronie mamy strefę wypoczynku, w której znajdują się 3 sypialnie, jedna z
dużą garderobą i łazienką en suite, pozostałe dwie ze wspólną łazienką i pojemnymi szafami,
wszystkie z bezpośrednim wyjściem na taras i widokami na morze. W drugim skrzydle znajdziemy
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strefy dzienne, z kuchnią połączoną z jadalnią i tarasem zewnętrznym, salon, toaletę, pralnię itp.
Parter tej willi jest przeznaczony do wypoczynku i przyjemności, zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz. Na tym piętrze znajduje się garaż na dwa samochody, łazienka, pomieszczenie
gospodarcze i dodatkowe pomieszczenie wielofunkcyjne, które połączone są bezpośrednio z
zewnętrznym tarasem, basenem i kilkoma obszarami ogrodowymi. Luksus, aby cieszyć się wolnym
czasem, opalaniem się, oglądaniem filmów, pływaniem lub po prostu wpatrywaniem się w morze.
Residencial Jazmines jest częścią urbanizacji Cumbre del Sol, w której znajduje się dzielnica
handlowa z supermarketem, fryzjerem, apteką, barami i restauracjami, szkoła Lady Elizabeth School
oraz różnorodna oferta sportowa z kortami do tenisa i padla, szlaki turystyczne, ośrodek jeździecki,
nie zapominając o plaży Moraig z barami plażowymi oraz pięknymi i uroczymi zatoczkami Cala
Llebeig i Los Tiestos.
A także atrakcje i oferty wypoczynkowe w Benitachell i gminach Jávea (tylko 7 km) i Teulada-Moraira
(tylko 4 km). Wszystkie są miejscowościami turystycznymi o uznanym międzynarodowym prestiżu, w
równej odległości od Alicante i Walencji.
Cena od 1 845 000 euro
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