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Costa Blanca, Spanje

Dehesa de Campoamor

Vraagprijs

€ 620.000 K.K.

OMSchrijving
DEHESA DE CAMPOAMOR, SPANJE
Luxe design appartementen en penthouses op award
winning golf resort met veel privacy en fenomenaal
uitzicht op de heuvels, golfbaan en bossen!
Vlakbij de Mediterrane zee in de zonzekere streek
bevindt zich 'Las Colinas Golf & Country Club'. Op dit
prachtige heuvelachtige landschap van 330 hectare met
200.000 m2 natuurreservaat, is dit luxe golfresort
aangelegd die veel awards heeft gewonnen zoals 'Beste
golf court van Spanje 2020'. Op deze ongekend mooie
locatie zijn deze designappartementen en penthouses'
gerealiseerd. Hier kunt u dagelijks optimaal genieten van
privacy, fenomenaal uitzicht op de heuvels, golfbaan en
bossen!
Deze luxe uitgevoerde appartementen zijn onder andere
ingedeeld met een gezamenlijke lift, woonkamer, keuken
met Miele apparatuur, eetgedeelte, 3 slaapkamers en 2
vloer verwarmde badkamers waarvan er een 'en-suite
gelegen' is aan de master bedroom net als een
inloopkast. De inrichting is luxe uitgevoerd met indirecte
design verlichting en het keukenblok en diverse wanden
zijn bezet met prachtig Amerikaans walnotenhout. Vanuit
de woonkamer, keuken, eetgedeelte en zelfs vanuit de
slaapkamers is er prachtig uitzicht op het 18 holes
golfterrein en dennenbos. Ook tijdens de ochtend- of
avondzon kan er op terras tijdens het eten en drinken
van dit prachtige uitzicht genoten worden.
In het souterrain is er een parkeerplaats en een eigen
afgesloten berging voor de stalling van bijvoorbeeld de
fietsen. In het complex is tevens een gezamenlijke gym
en verwarmde indoor infinity zwembad gesitueerd van
waaruit er prachtig uitzicht is op het golf resort. Vanuit
het gezamenlijke infinity buitenzwembad, welke in

'beach style' is uitgevoerd, is er prachtig uitzicht de
golfbaan en heuvels.
Aan de Costa Blanca schijnt 320 dagen per jaar de zon.
Kom en geniet dus van de zon, uw design appartement
en het golfresort in het gezondste leefklimaat van
Europa!
INFORMATIE
- Type appartement
- Prijs va. € 620.000,00 (kk)
- Slaapkamers 3
- Badkamers
2
- Woonoppervlakte 140 m2
- Terras 55 m2
LOCATIE
Provincie: Alicante
Plaats: Dehesa de Campoamor
SPECIFICATIES
In de basis genomen is het appartement ingedeeld met
een woonkamer, keuken met Miele apparatuur,
eetgedeelte, 3 slaapkamers en 2 vloer verwarmde
badkamers waarvan er een 'en-suite gelegen' is aan de
master bedroom net als een inloopkast.
Het souterrain bestaat in de basis uit een eigen berging
en parkeergelegenheid.
In het complex is tevens een gezamenlijke gym en
verwarmde indoor infinity zwembad gesitueerd van
waaruit er prachtig uitzicht is op het golf resort. Vanuit
het gezamenlijke infinity buitenzwembad, welke in

'beach style' is uitgevoerd, is er prachtig uitzicht de
golfbaan en heuvels.
ALGEMEEN
- Gehele appartement voorzien van airco
- Keuken inclusief Miele apparatuur
- Vloerverwarming in de 2 badkamers
- Tegels geheel naar eigen keuze
- Rolluiken automatisch bedienbaar
- Eigen parkeerplaats in de ondergrondse garage
- De toegang tot het golfresort 'Las Colinas Golf &
Country Club' (en dus het designappartement) is 24/7
bewaakt.
Video op aanvraag.

- Winkelcentrum La Zenia Boulevard, 8 km, 15
autominuten
- Ziekenhuis Torrevieja 13 km, 18 autominuten
- Medisch centrum San Miguel 7 km, 10 autominuten
San Miguel.
Prijswijzigingen voorbehouden. Aan deze tekst kunnen
geen rechten ontleend worden.
Met ruim 25 jaar ervaring op locatie kent Via Paul
Makelaardij de Costa Blanca als geen ander. Wij werken
met een team van professionals op locatie dat onder
andere bestaat uit een notaris, advocaat en een
Nederlandse makelaar ter plaatsen. Deze makelaar
draagt er zorg voor dat de nodige documenten in het
Nederlands vertaald worden zodat de communicatie
vlekkeloos verloopt.

REIZEN, RECREACTIE EN FACILITEITEN
- Gemiddeld 2 ½ uur vliegen vanuit Nederland naar
Alicante
- Luchthaven Alicante - Campoamor 50 autominuten
- Luchthaven Murcia - Campoamor 55 autominuten
- Strand 'Campoamor' La Glea Beach met jachthaven en
privé beach club exclusief voor de eigenaren van 'Las
Colinas' villa's. 8 km, 12 autominuten
- Badplaats: 'Campoamor' - La Glea Beach 8 km, 12
autominuten
- Park bevindt zich midden in 330 hectare natuur,
waarvan 200.000 m2 natuurreservaat,
- Golf: 'Las Colinas Golf & Country Club' met 18 holes,
- Sportfaciliteiten: 'Sports & Health Club' op het
golfresort, fitness, tennis, squash, paddle tennis, en
zwemmen,
- Voorzieningen: Minimarkt op het golfresort, Club
house, Café, Sushi bar met nog twee andere restaurants
en een Kids' zone,

Doordat deze makelaar op locatie woont kan hij alle
nieuwbouwprojecten zelf selecteren, controleren en
regelmatig contact onderhouden met de aannemers en
bouwpartijen om het verloop van de bouw te
beoordelen. Samen staan wij klaar om uw Spaanse
droom te verwezenlijken!
Wil je meer informatie over ons aanbod en de vele
mogelijkheden in Spanje?
Bel of mail ons dan voor een afspraak:
Tel:
Mail:

013 - 30 33 195
info@viapaulmakelaardij.nl

Via Wie?
Via Paul Makelaardij natuurlijk!
Via Wie anders?

kenmerken
Woonoppervlakte
Inhoud
Bouwjaar

140m²
390m³
2021

foto's

foto's

foto's

foto's

foto's

foto's

foto's

foto's

foto's

foto's

locatie op de kaart

Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg
013-30 33 195
info@viapaulmakelaardij.nl
www.viapaulmakelaardij.nl

interesse?

Neem dan contact op met ons kantoor.

