
Altaona Golf & Country Village
Villa Energy

VRAAGPRIJS € 534.600 K.K.

Stunning views, big plots, 24/7 security, 18 holes 
golfcourse, only 10 minutes from Murcia & Airport.





OMSCHRIJVING
De villa's in Las Vistas Altaona bieden een aantrekkelijk design, energie-
efficiëntie, optimale privacy, respect voor de natuurlijke omgeving en een 
logische en aangename indeling met grote kamers. 

Las Vistas Altaona biedt meer dan alleen een huis, het biedt een gezonde 
manier van leven door middel van de gemeenschappelijke ruimtes waar u 
kunt ontspannen, relaxen en een actieve levensstijl kunt beoefenen. 

Dit wordt gedaan door het aanbieden van een gemeenschappelijke 
buitensportruimte, een meditatie/yoga ruimte, een gemeenschappelijke 
kruidentuin en gemeenschappelijke ontspanningsruimtes. 

Als eigenaar van een woning in Las Vistas Altaona, kunt u genieten van al 
deze faciliteiten wanneer u maar wilt en zonder zorgen, aangezien ze 
worden onderhouden door de gemeenschap.




- Aantrekkelijk ontwerp

- Energie-efficiëntie

- Optimale privacy

- Respect voor de natuurlijke omgeving

- Een betere indeling met grotere kamers

- Innovatieve bouwmethode




The villas in Las Vistas Altaona offer an attractive design, energy efficiency, 
optimum privacy, respect for the natural environment and a logical and 
pleasant layout with large rooms. 

Las Vistas Altaona offers more than just a home, it offers a healthy way of 
living through its communal areas where you can unwind, relax and practise 
an active lifestyle. 

This is done by offering a communal outdoor sports area, a meditation/yoga 
area, a shared herb garden and communal relax areas. 

As an owner of a property in las Vistas Altaona, you can enjoy all these 
facilities whenever you want and without worries, since they are maintained 
by the community.

- Attractive design

- Energy efficiency

- Optimal privacy

- Respect for the natural environment

- A better layout with larger rooms

- Innovative building method




KENMERKEN
Overdracht

Vraagprijs € 534.600,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, villa, vrijstaande woning

Soort bouw Nieuwbouw

Bouwperiode 2022

Dakbedekking Steen

Type dak Platdak

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 647 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 203 m²

Inhoud 609 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 3

 

Tuin

Type Voortuin

Staat Prachtig aangelegd

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Aantal overdekte parkeerplaatsen 2

Warm water Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Airconditioning

Parkeergelegenheid Carport



KENMERKEN
Heeft airco Ja

Heeft kabel-tv Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft een schuifpui Ja

Heeft zonwering Ja

Heeft een zwembad Ja

Heeft ventilatie Ja





PLATTEGROND















LOCATIE OP DE KAART



Boek een afspraak voor een online viewing

Altaona Golf & Country Village, Villa Energy

BEKIJK DEZE WONING ONLINE!

SCAN DEZE CODE EN

BEKIJK DE WONING

OP JE MOBIEL!



INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP: 06-50203653

Edificio Popa PINO CARRASCO 6 | 30700 | Torre-Pacheco



  | welkom@woningadviseurs.es | Woningadviseurs.es


