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HH BENI HYDRA

Nieuwbouw design villa in Benissa - 4
Slaapkamer Villa in Benissa

590.000 €

Klasse :

Nieuwbouw

Zwembad :

Privaat

Opp. woning :

190 m²

Bouwjaar :

2019

Tuin :

Privaat

Opp. terrein :

765 m²

Energie certificaat
:

B

Parking :

Ruime
parkeerplaats

!!playa :

1 km km

Stad :

40 km km

Slaapkamers :

4

Uitzicht :

Binnenland

!!cajero :

40 km km

Badkamers :

4

Centrale verwarming

Satelliet TV

Internet

Zonne terras

Bergruimte

Inbouw kasten

Kun je je voorstellen elke ochtend op je eigen terras met uitzicht op zee te ontbijten en het hele jaar door te genieten van
prachtige temperaturen?
Villa Hydra is een geweldige laatste kans om te genieten van de Costa Blanca in uw eigen huis.
Een privéperceel van 765 m2 met een villa van 190 m2 met tuin, zwembad met waterval en een terras met uitzicht op de
Middellandse Zee om van de beste zonsopkomsten te genieten.
Dat is wat Villa Hydra, het laatste overgebleven eigendom in Benissa Costa, een van de juwelen van Costa Blanca Noord, dat
opvalt door zijn rijke contrasten, is.
Het 190 m2 grote gebouw heeft 4 slaapkamers en 4 badkamers (3 ensuite en 1 gastentoilet).
Bij Villa Hydra kunt u uzelf opfrissen in het 12 meter lange privézwembad, zonnebaden in de prachtige tuin of genieten van een
geweldige familiemaaltijd in de eethoek in de buitenlucht of op het terras van meer dan 50 m2.
Benissa heeft 4 kilometer kustlijn met een overvloed aan hemelse baaien en filmwaardige kliffen. Een ideale plek voor
golfliefhebbers met een kosmopolitisch historisch centrum en een zekere middeleeuwse smaak.
Vermeldenswaardig is dat 44% van de bevolking van deze stad afkomstig is uit het buitenland (voornamelijk uit Duitsland en het
VK), wat betekent dat de locatie perfect is aangepast aan verschillende culturen en gebruiken.
Project van 6 exclusieve huizen in Benissa Costa, dit is de laatste beschikbare villa!
4 slaapkamers (3 badkamers ensuites) en gastentoilet, 190 m2 constructie.Exclusief perceel van 765 m2 met parkeerplaats voor
buiten, 12 meter zwembad met .cascade, tuinen, terrassen en eettafel.
ZEE-uitzicht vanaf het terras op de eerste verdieping.
1 km van Cala Pinet en 2 km van de beroemde Cala la Fustera.
10 minuten van Benissa, Calpe en Moraria.
Porseleinen vloeren en badkamertegels van hoge kwaliteit en formaat.
Aluminium timmerwerk met spiegelglas (beter zicht van binnenuit en privacy van buitenaf).
Timmerwerk van edele houtsoorten tot aan het plafond (2,5 meter), zonder handgrepen in kasten of keuken.
Keuken uitgerust met Bosch-apparatuur (extra + € 5000) met kookeiland en berging voor wasmachine en verwarming.
Gecentraliseerde lucht via kanalen die door de fabriek zijn geïndividualiseerd (extra + € 5.000).
Stralende vloeren en uniek designmeubilair in badkamers.
Aluminium jaloezieën en gemotoriseerde voertuigtoegang.
Hoofdslaapkamer met grote kleedkamer.
Kastruimtes gelegen in hal en berging onder de trap.
Extra meubelpakket: +15.000 €.
Extra's: domotica, alarm, zonwering, autoportiek, airconditioning en zoutsysteem in het zwembad Uitgebreide
aanpassingsmogelijkheden tijdens de bouw

