Villa
5 slaapkamers
4 badkamers
193 m²
503 m²
Privé
EPC Verbruik: E
EPC Uitstoot: D
REF: MV 1592

Vera Playa

419.950€

Traditioneel Spaans Afsmaken met een echt gevoel van luxe. De Villa is gelegen op 100 meter
van het strand. De spec is zeer hoog met grote terrassen, ruime ondergrondse kamers, solaria
en goed geproportioneerde kamers - dit is echt de ideale luxe familiehuis of
vakantiebestemming!
De eigenschap profiteert van een prive zwembad, tuinen en een auto-haven binnen de
residuele plot van 503.35 mts2.
Dit vijf-slaapkamer, vier-badkamer 'Malibu' stijl strand Villa zijn voorzien van een open-plan
living / eetkamer met een open haard opening op beide partijen aan een veranda pergola-stijl
met een ingebouwde barbecue. Op dit niveau is er ook een slaapkamer met tweepersoonsbed
met badkamer; boven zijn er twee slaapkamers, beide met eigen badkamer en de voorkant
slaapkamer heeft directe toegang tot een groot terras aan de voorzijde tegenover het Oosten
(zeezicht) en met uitzicht op het privé zwembad en aangelegde tuinen hieronder; een andere
set van trappen vanaf de landing op de 1e verdieping leidt tot een groot dakterras met 360°
uitzicht. De volledige semi-kelder dat toegankelijk is vanuit de woonkamer heeft omgezet en
huis van de 4e en 5e slaapkamer, een complete badkamer, alsmede een kantoor en een
ontvangstruimte – alle bieden natuurlijke lichtinval. De Villa heeft een vloeroppervlakte van ca.
193, 42mts² met inbegrip van de kelder en de 105mts² van terrassen en solarium.
De villa profiteert van een split systeem air conditioning, alarm en gemeubileerd volgens de
inventaris is verkocht zodat de volgende gelukkige koper vanaf de allereerste dag van kunt
genieten!
Meer informatie is beschikbaar op ons kantoor of via telefoon of e-mail.
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