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Luxe nieuwbouw appartementen aan zee 2 Slaapkamer Appartement in Benitachell

513.000 €

Klasse :

Nieuwbouw

Zwembad :

Gemeenschappelijk

Opp. woning :

115 m²

Bouwjaar :

2019

Tuin :

Gemeenschappelijk

!!playa :

1 km km

Energie certificaat
:

B

Parking :

Ruime parkeerplaats

Stad :

66 km km

Uitzicht :

Zeezicht

!!cajero :

66 km km

Slaapkamers :

2

Badkamers :

2

Air conditioning

Centrale verwarming

Zonne terras

Inbouw kasten

Internet

Appartement te koop in urbanización Cumbre del Sol, gelegen pal aan het strand, in de gemeente Benitachell, tussen Jávea en
Moraira, aan de Costa Blanca Noord., Noord Costa Blanca.
Dankzij de ligging geniet dit nieuwbouwproject spectaculaire zeezichten, waardoor de urbanisatie Cumbre del Sol internationaal
erkenning heeft gekregen. Een werkelijk perfecte plaats voor hen die in een luxe privé woonwijk aan zee van het mediterraanse
klimaat en prachtige zonsopgangen willen genieten.
De appartementen onderscheiden zich vanwege hun moderne, elegante ontwerp en hun grote oppervlaktes. Het kleinste
appartement heeft een oppervlakte van meer dan 100m2 woning en 47m2 terras, zonder de gemeenschappelijke zones mee te
tellen. U kunt kiezen uit twee modellen: met 3 slaapkamers en 2 badkamers of met 2 slaapkamers en 2 badkamers; u kiest het
appartement dat het best bij uw levensstijl past. De woningen zijn zeer geschikt om er het hele jaar te wonen of om er tijdens de
vakanties te genieten, dankzij een doordachte indeling en een volledige inrichting met vloerverwarming, airconditioning,
domotica, houten of keramiek bekleding, planken vloer op het terras, badkamermeubels van Krion, op maat ontworpen ..., altijd
firma’s met A-merken, zoals o.a. Inalco, Grohe, Krion, Mosso, Hakwood, Vescom, Duravit.
Dit nieuwbouwproject wordt voltooid met een gemeenschappelijke zone die u veroorlooft in de zomer van een rechthoekig infinity
buitenzwembad te genieten met een groot terras en gedurende het hele jaar kunt u van de Wellness zone genieten, uitgerust met
een verwarmd zwembad, jacuzzi, Turks bad, sauna en al het nodige om tegenover de zee te kunnen relaxen.
Geschatte prijs incl kosten (Schatting omvat BTW of overdrachtstaks, notaris, advocaat, registratiekosten, …) : 584.820€
La "Cumbre del Sol" bevindt zich aan de Costa Blanca op het grondgebied van de gemeente Benitachell en overziet van zijn 445m
hoogte de badplaatsen van Moraira en Calpe, ten zuiden van Denia en Javea en ten noorden van Altea en Benidorm.
Bijhelder weer kan u zelfs Ibiza op slechts 65 zeemijlen (ongeveer 105 km), bewonderen.
La Cumbre heeft de beste en meest gevarieerde zeezichten van de hele Costa Blanca.
Cumbre del Sol, ook de groene oase aan de Costa Blanca genoemd, ligt tussen Valencia en Alicante.
Het ligt te midden van groene pijnbomen en direct aan de helder blauwe zee.
U vindt er residentiële wijken terug, met luxe appartementen en villa's.
Cumbre del Sol kan gezien worden als een complete urbanisatie met verschillende faciliteiten zoals een eigen winkelcentra met
restaurants en Spaanse barretjes, verschillende sportfaciliteiten zoals tennisbanen en wandelroutes, prachtige adembenemende
uitzichten over het kustgebied van Moraira en vooral een panoramisch zeezicht.
Golfcourts bevinden zich op 5 km, 12 km en 21 km. (9-holes, 9-holes en 18-holes).
Cumbre del Sol heeft een eigen privé kiezelstrandje, dit intieme strandje heeft zelfs de mogelijkheid tot beperkte naaktrecreatie.
Bovendien beschikt Cumbre del Sol over unieke duikmogelijkheden.
Dankzij de beschermde zuidoost ligging heeft het gebied een van de mildste klimaten van de Middellandse zee, dus met zonnig
zachte winters en warme, maar dankzij een verkoelend briesje altijd aangename zomers.

