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Costa Blanca, Spanje

Arenals del Sol

Vraagprijs

€ 209.000 K.K.

OMSchrijving
ARENALS DEL SOL, SPANJE
Op slechts 600 meter van de boulevard en de
Mediterrane zee liggen deze schitterende appartementen
en penthouses! Daarnaast zijn er vele faciliteiten op het
complex, zoals een gym, een zwembad en elk
appartement beschikt over een eigen parkeerplaats.
Welkom in de rustige wijk van Los Arenales del Sol waar
deze prachtige begane grond- en
verdiepingsappartementen en penthouses worden
gebouwd. Dit kleinschalige project is bijzonder gelegen
op slechts 600 meter wandelafstand van de Mediterrane
zee met haar prachtige duinen, zandstranden en
boulevard met horecagelegenheden. Het merendeel van
de appartementen heeft prachtig zicht op de verder
gelegen bergen. In de zomerperiode is er op 500 meter
afstand een weekmarkt die elke dinsdag plaatsvindt. De
internationale luchthaven Alicante ligt op 10
autominuten. Na 15 minuten rijden bent u al in het
bruisende centrum van Alicante of in dezelfde tijd staat u
al op golf resort El Plantio.
Deze appartementen zijn zeer geschikt als tweede
woning om in het weekend naar toe te vliegen gelet op
de korte afstanden zoals de luchthaven en ze zijn
interessant voor beleggers om te verhuren. Kortom, een
ideale plek om te verblijven in het gezondste leefklimaat
van Europa.
De begane grond appartementen zijn ingedeeld met een
woonkamer, open keuken, eethoek,
2 slaapkamers, 2 badkamers waarvan er een 'en-suite'
gelegen is aan de master bedroom, terras met
wasruimte met boiler, terras van 28 m2 en een mooie
tuin vanaf 41 m2. Het hoekappartement op de begane
grond heeft een tuin van maar liefst 83 m2.

Op de 1e, 2e en 3e verdieping zijn de per trap en lift te
bereiken appartementen die qua indeling nagenoeg
hetzelfde zijn als de begane grond appartementen maar
dan uitgevoerd met 2 of 3 slaapkamers en respectievelijk
een balkon van 27 m2 en 30 m2.
Bij het complex is een gezamenlijke gym met badkamer,
zwembad met tuin van waaruit er mooi zicht is op de
bergen. Elk appartement heeft buiten een eigen
parkeerplaats.
INFORMATIE
- Type appartementen en penthouses
- Prijs appartement va. € 209.000,- (kk)
- Prijs penthouse va. € 241.000,- (kk)
- Slaapkamers 2-3
- Badkamers
2
- Woonoppervlakte va. 83m2
- Project medio 2023
LOCATIE
Provincie: Alicante
Plaats
: La Arenales del Sol
SPECIFICATIES
Appartement v.a. € 209.000,00 die ingedeeld is met een
woonkamer, open keuken, eetgedeelte, 2 slaapkamers
met vaste kast en 2 badkamers met inloopdouche
waarvan er een 'en-suite' aan de master bedroom ligt.
Terras/ balkon met wasruimte en boiler.
VARIANTEN
Appartementen met lift en trap, 2 slaapkamers,

woonoppervlak van 83 m2 en balkon van 27 m2 va.
€209.000,-.
Appartementen met lift en trap, 3 slaapkamers,
woonoppervlak van 100m2 en balkon van 30 m2 va.
€241.000,-. (referentie GMC201)
Begane grond appartementen met 2 slaapkamers,
woonoppervlak van 83 m2, tuin van 41 m2 en terras van
28 m2 va. €241.000,-

- Supermarkt 1 km, 2 autominuten
- Winkelcentrum Alicante, 10 km, 15 autominuten
- Ziekenhuis Alicante, 10 km, 15 autominuten
- Apotheek 700 meter

ALGEMEEN
- Keuken in wandopstelling
- Tegels naar keuze. O.a. houtnerf vloertegels en
marmerimitatie tegels wit met grijze vlam voor de
badkamers
- Intercom met video functie
- Airco: pre-installatie
- Warmtepompboiler: geïnstalleerd
- Rolluiken: automatisch bedienbaar
- Gemeenschappelijk aangelegde tuin met zwembad en
buitendouche
- Gemeenschappelijke luxe gym van 65 m2 inclusief
complete badkamer met toilet, wastafel en inloopdouche
- Parkeerplaats buiten het complex.

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.

Prijswijzigingen voorbehouden. Aan deze tekst kunnen
geen rechten ontleend worden. Referentie GMC101/
GMC201

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!

Video op aanvraag.
REIZEN, RECREATIE EN FACILITEITENFACILITEITEN
- Gemiddeld 2 ½ uur vliegen vanuit Nederland naar
Alicante
- Luchthaven Alicante – Los Arenales del Sol, 10
autominuten
- Zee & strand 600 meter
- Restaurants 600 meter
- Aan de zee gelegen
- Golfresort El Plantino 10 km, 15 autominuten
- Haven Alicante, 10 km, 15 autominuten
- Centrum Alicante, 10 km, 15 autominuten

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

83m²
220m³
2022

foto's

foto's

foto's

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.

