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Overdracht

Vraagprijs € 799.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, villa, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1984

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Schilddak

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 1.148 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 300 m²

Inhoud 840 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 6 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 3

Aantal balkons 3

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

 

Tuin

Type Tuin rondom

Staat Prachtig aangelegd

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 3

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Airconditioning

Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Inpandige garage

Heeft een alarm Ja

Heeft een balkon Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

KENMERKEN



Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft zonwering Ja

Heeft een zwembad Ja

KENMERKEN



KENMERKEN
Woonoppervlakte ca. 300m²
Perceeloppervlakte 1148m²
Inhoud ca. 840m³
Aantal slaapkamers 4 (5 mogelijk)
Bouwjaar 1984
Garage Ja



OMSCHRIJVING
Luxe vrijstaand huis in de 'urbanisatie Rocas Blancas' in 

Benidorm, op slechts 1800 meter van het strand van 

Levante. Deze kleine urbanisatie, die een beveiligingscode 

heeft voor toegang en camerabeveiliging, heeft ongeveer 

67 villa's waar bijna 95% van de eigenaren het hele jaar 

door wonen, wordt 5 dagen per week super goed 

onderhouden door een tuinman. Het is al jaren de meest 

gewilde urbanisatie van Benidorm.


Het totale woonoppervlak bedraagt 300 m2 (178 m2 aan de 

straat en 122 m2 op de eerste verdieping) .Beide niveaus 

hebben hun eigen extra terras van 88 en 75 m2. De woning 

is voorzien van centraal alarm / airconditioning / centrale 

verwarming en satelliet televisie. Alles in perfecte staat en 

goed verzorgd. Alles is geschilderd in eersteklas 

materialen. Klaar om in te trekken.


Er zijn 4 slaapkamers (een extra slaapkamer is mogelijk) en 

3 badkamers. Op straatniveau is er een appartement en er 

is ook een garage. Het zwembad, de bar/keuken en de 

veranda zijn met trots ontworpen door de eigenaar en 

beschikken over een Japanse TeppanYaki tafel/bakplaat.





Locatie


Benidorm staat hoog aangeschreven als de hoofdstad van 

de Costa Blanca en wordt het meest bezocht door Spaanse 

en buitenlandse gasten. Het is het belangrijkste 

toeristische middelpunt van de oostkust van Spanje, waar 

we ook de historische steden als Alicante, Elche, 

Villajoyosa, Altea of Calpe als historische vissershaven 

kunnen vinden.





Er zijn uitstekende vervoersverbindingen via de 

hoofdwegen, maar vooral de snelwegen naar alle 

belangrijke steden van Spanje en verbindingen naar de 

internationale luchthavens van Alicante/Elche en Valencia, 

of naar Denia, waar u onvergetelijke reizen kunt maken 

naar de prachtige Balearen.





Dicht bij Benidorm, dicht bij het ziekenhuis Levante en 

Hollandse huisartsenpost, dicht bij een verscheidenheid 

aan winkels, dicht bij Mundomar en Aqualandia en toch op 

een rustige locatie gelegen.





Benidorm is uniek en heeft alles wat u wilt:


-Het beste gezondheidssysteem


-Een fantastische infrastructuur


-luxe en toeristische winkels


-Twee 18 holes golfbanen


-Veel verschillende internationale restaurants





Maar het belangrijkste!!!!!!! 300 dagen zon per jaar.





Bekijk voor meer informatie en foto's: 


https://www.myalbum.com/album/7s7L6f3ojl63 







Incredible luxury house in the Rocas Blancas urbanization 

in Benidorm, just 1800 meters from Levante beach. This 

small urbanisation, which has a security-code for entrance 

and camera-security, has about 67 villa's where nearly 95% 

of the owners live through-out the whole year, is super well 

kept clean by a 5 days a week gardener. It is for years the 

best soughtafter urbanisation of Benidorm.


The total living area is 300 m2 (178 m2 on the street and 

122 m2 on the first floor). Both levels have their own 

additional terrace of 88 and 75 m2. The house has central 

alarm / air conditioning / central heating and satellite 

television. Everything in perfect condition and well cared 

for. Everything is painted in first class materials. Ready to 

move into. There are 4 bedrooms (an extra bedroom is 

possible) and 3 bathrooms. On the street level there is an 

apartment and there is also a garage. The pool, bar/

kitchen and porch are proudly designed by the owner and 

feature a Japanese TeppanYaki table/griddle.





Location


Benidorm is highly regarded as the capital of the Costa 

Blanca and most visited by the Spanish and foreign guests. 

It is the main tourist focal point of the east coast of Spain, 

where we can also find the historical towns like Alicante, 

Elche, Villajoyosa, Altea or Calpe as historic fisher-port.





There are great transport connections by the main roads 

but especially the motorways to all important cities of 

Spain and connections to the international airports of 

Alicante/Elche and Valencia, or to Denia where you can 

embark on unforgettable journeys to the beautiful Balearic 

Islands.





Close to Benidorm, close to the Hospital Levante, close to a 

variety of shops, close to Mundomar and Aqualandia and 

not the sense of tourism. 


























Benidorm is unique has everything you want:


-The best health system


-A fantastic infra-structure


-All luxury and tourist shops


-Two 18holes golfcourses 


-Many different international restaurants 





But the most important!!!!!!! 300 days of sunshine a year.





For more information and photos visit: 


https://www.myalbum.com/album/7s7L6f3ojl63



































































LOCATIE OP DE KAART
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