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Villa in Dehesa de Campoamor
Prijzen vanaf € 475 000 – € 625 000 Nieuwe vil l a’s in Pl aya Honda, op een paar meter van het strand en het dorp
Cabo de Pal os. Dit model van vil l a is een vrijstaande 153,75 m² gebouwde vil l a pl us 51,90 m² sol arium.
Beschikt over 3 of 4 sl aapkamers. Verdeel d over begane grond, eerste verdieping en sol arium. Grote ramen op
de begane grond en eerste verdieping geven een maximal e ruimte aan het huis. Harmonie is thuis erg bel angrijk,
om deze reden gebruiken ze een combinatie van kl euren en texturen van hoge kwal iteit. Om de el egante
esthetiek van uw huis niet te verpesten, hebben zij een marmeren of sil tsteentrap met stal en of gl azen rel ing. In
dit vil l amodel hebben ze een nieuwe manier van wonen geopend waarbij het bel angrijkste is om een ruim en
l icht ruimtegebied te creëren, met de dubbel e hoogte. Het is gel egen in een gebied met gemakkel ijke toegang
tot supermarkten, een medisch centrum, schol en, een transitgebied en gebieden voor kinderen en vel e andere
pl aatsen. Een rustige omgeving om l os te koppel en, de l uxe van uw privacy op sl echts 3 minuten l open van het
strand. Pl aya Honda is een idyl l ische pl ek omringd door de Mar Menor, op sl echts 12 minuten van Cabo de
Pal os. Deze vil l a’s l iggen naast een van de veil igste stranden in de omgeving. De kust van Murcia l igt in het
zuiden van Spanje en staat bekend om zijn prestigieuze stranden, gol fbanen, l ekker eten, watersporten,
archeol ogische vindpl aatsen en traditionel e festival s. Bouwjaar: 10- 12 maanden

Interesse in deze woning?
Contacteer uw makelaar.
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Dehesa de Campoamor
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Financieel
Prijs: 904.950 EUR
Onder BTW stelsel: Nee

Gebouw
Bewoonbare oppervlakte: 197 m²

Indeling
Slaapkamers: 4
Badkamers: 4

Interesse in deze woning?
Contacteer uw makelaar.

