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Costa Blanca, Spanje

Algorfa

Vraagprijs

€ 375.000 K.K.

OMSchrijving
ALGORFA, SPANJE
Op het golfresort La Finca worden deze schitterende 2onder-1 kap woningen gerealiseerd. Door de ligging aan
de rand van het resort is er een schitterend uitzicht over
zowel de natuur in de omgeving als het gehele golf
resort.
Op deze kleinschalig opgezette urbanisatie worden deze
vrijstaande en geschakelde villa's gerealiseerd. Deze
kenmerken zich door het zeer hoge afwerkingsniveau en
ruimtelijke gevoel door de hoge plafonds, deuren tot aan
het plafond en hoge ramen. De villa's, die aan de
buitenrand op hoogste punt van het golf resort komen te
staan, kan tegen meerprijs worden uitgebreid met een
groot solarium met prachtig uitzicht op de golfbaan,
natuur en bergen.
De villa's zijn o.a. ingedeeld met een hal, ruime
woonkamer, keuken met kookeiland, eetgedeelte,
3 slaapkamers en 2 badkamers waarvan er een 'ensuite' gelegen is aan de master bedroom. Vanuit de
woonkamer en master bedroom is er prachtig uitzicht op
het golfterrein en de bergen.

strandwandelingen te maken, liggen op slechts 15
autominuten.
Welkom thuis in de zonzekere streek. Op deze unieke
locatie kan niet anders dan genoten worden want u
verblijft immers ook nog in het gezondste leefklimaat van
Europa!
INFORMATIE
- Type 2-onder-1 kap woning
- Prijs va. € 375.000,00 (kk)
- Slaapkamers 3
- Badkamers
2
- Woonoppervlakte 106 m2
- Perceel 310 m2
- Terras 29 m2
- Beschikbaar eind 2022
LOCATIE
Provincie: Alicante
Plaats: Algorfa
SPECIFICATIES

De villa, uitgerust met een interieur verlichtingspakket, is
inclusief een fraai aangelegde tuin aan de voor- en
achterkant en zijkant met eveneens een
verlichtingspakket, terras, buitendouche en eigen oprit
voor een personenauto.

Hal, woonkamer, keuken met kookeiland, eetgedeelte, 3
slaapkamers met vaste kast en 2 met inloopdouche
uitgeruste badkamers waarvan een 'en-suite' gelegen
aan de master bedroom en 1 wasruimte.

Het is hier ideaal voor degenen die houden van rust en
natuur. Als je de deur uit loopt dan kun je al meteen
genieten van het wandelen, mountainbiken en het golfen.
Verschillende faciliteiten zoals de supermarkt, de horeca
en padelbanen liggen op loopafstand. De Mediterrane
zee en de uitgestrekte zandstranden om bijvoorbeeld

Terras van 29 m2, privé zwembad, aangelegde tuin aan
de voor- en achterkant en zijkant van 204 m2 met
verlichtingspakket en buitendouche.
Optioneel: Tegen een meerprijs van € 20.000 kan een
solarium gerealiseerd worden van maar liefst 85 m2.
Daarnaast is er een privéoprit voor een personenauto.

ALGEMEEN
- Urbanisatie op La Finca Golf
- Verlichtingspakket voor het interieur en tuin
- Rolluiken automatisch bedienbaar
- Tegels naar keuze
- Vloerverwarming in beide badkamers
Video op aanvraag.
REIZEN, RECREATIE EN FACILITEITEN
- Gemiddeld 2 ½ uur vliegen vanuit Nederland naar
Alicante
- Luchthaven Alicante – Algorfa, 25 autominuten
- Strand Guardamar del Segura', 12 km, 15 autominuten
- Haven Guardamar, 13 kilometer, 16 autominuten
- Temidden van natuurgebied Laguna Salada de la Mata
- Temidden ervan op Golfresort 'La Finca Golf' met
clubhouse
- Verschillende sportfaciliteiten, zoals tennis- en
padelbanen en voetbalveld
- Buurtcentrum op 'Golfresort 'La Finca Golf', 400 meter
- Winkelcentrum Torrevieja, 15 autominuten
- Supermarkt 800 meter
- Restaurants 800 meter
- Ziekenhuis 'Hospital Quirón Torrevieja', 15 autominuten
- Nederlandse huisarts in Benijofar, 10 autominuten
Prijswijzigingen voorbehouden. Aan deze tekst kunnen
geen rechten ontleend worden.
Referentie TVZ401

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.
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
Perceeloppervlakte
Inhoud
Bouwjaar

106m²
310m²
340m³
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Plattegrond

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.

