KANTOOR BEERSE
Gasthuisstraat 21 , 2340 Beerse
Telefoonnummer: 014 61 61 64

TE KOOP - APPARTEMENT
Los Arenales Del Sol

Aantal slaapkamers: 2
Aantal badkamers: 2

E-mail: info@vastgoedpartners.be

€ 190.000
Ref. 3875934

Bew. opp.: 72m²

OMSCHRIJVING
Een nieuwe residentie op slechts een paar minuten wandelen van het strand en dichtbij een beschermd natuurreservaat gelegen.
Uw ruim terras kijkt uit over de gemeenschappelijke aangelegde tuinen met 2 zwembaden, 2 bubbelbaden en een zonneterras
aan het zwembad met gras en bomen.
De kinderen kunnen genieten in hun eigen zwembad en gebruik maken van speeltoestellen, zoals schommels, glijbanen en
zoveel meer… allemaal binnen de beveiligde omheining van het complex.
Er zijn in totaal 4 ruimtes voorzien om de wagens en de fietsen veilig te stallen, evenals privé opslagruimten voor uw
eigenspulletjes, zodat er meer ruimte in uw huis gecreëerd wordt. Vanop uw ruim terras of solarium heeft u een indrukwekkend
uitzicht op de gemeenschappelijke tuinen en zwembaden. Het grootste zwembad heeft verlichting die van kleur verandert,
waardoor er een speciaal uitzicht is ’s avonds.
Het strand van Arenales del Sol ligt op een korte wandelafstand van deze residentie. 7 km kustlijn tussen de stranden van El Altet
en El Carabassí om te verkennen, ligt hier aan uw voeten. Ook binnen een korte afstand is het natuurreservaat Clot de Galvany
met heuvels, duinen, stranden en een zoutmoeras. Absorbeer de natuurlijke schoonheid langs één van de wandelroutes om deze
verborgen juweeltjes te ontdekken.
Golfliefhebber? Er is een overvloed aan golfbanen in deze regio, zoals Alicante Golf, El Platío Golf, Alenda Golf, Font Del Llop
Golf Resort en Golf & Spa Bonalba. Vanwege de brede verscheidenheid en de topkwaliteit van de faciliteiten, keren golfers vrij
vaak terug naar deze populaire bestemming om hun sport te beoefenen en genietend van het heerlijke mediterrane klimaat.
Arenales Playa 9 is goed gelegen dichtbij alle lokale diensten die u nodig heeft voor het dagelijkse leven, met inbegrip van
supermarkten, winkels, medische centra en apotheken. Ook binnen bereik zijn een breed scala aan restaurants, cafés, wijnbars
en eetgelegenheden voor alle smaken. De steden Alicante, Santa Pola en Elche zijn op zeer korte afstand bereikbaar. Zij bieden
u een keuze van recreatieve mogelijkheden. De nabijheid van de luchthaven van Alicante en de treinstations van Elche en
Alicante betekent dat u snel en gemakkelijk dit gebied kan bereiken.

FINANCIEEL

INDELING

Prijs: € 190.000,00

Balkon: Ja

GEBOUW

STEDENBOUW

Bewoonbare oppervlakte: 72,00 m²

Bestemming: Niet meegedeeld
Bouwvergunning: Niet meegedeeld

COMFORT
Air conditioning: Pre-installatie
Zwembad: Ja

Verkavelingsvergunning: Niet meegedeeld
Voorkooprecht: Niet meegedeeld
Dagvaarding: Niet meegedeeld

