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www.villasfox.com Ref 24790 Beschrijving

* 15 minuten rijden naar het strand * 2 luchthavens binnen 45 minuten rijden * Airconditioning * Barbecue *
Inbraakalarm * Carport * Plafondventilatoren * Overdekt terras * Directe aanbieding met Villas Fox *

Exclusief voor Villas Fox * Buitenverlichting * Open haard * Fruitbomen * Volledig ingericht * Tuin * Prachtig
uitzicht * Verwarming * Intercom deurinvoer systeem * Landschapsarchitectuur * Bij golfbanen * Bij medisch
centrum * Bij scholen * Niet over het hoofd gezien (privé) * Off-road parking voor 1 auto * Open keuken *

Zwembad ( privé) * Bereik / oven * Koelkast * Kamer in keuken voor eettafel (cocina-comedor) * Satelliet-tv
schotel * Schuur * Solarium (privé) * Zuidoost gericht * Berging * Terras * Wasmachine 
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Een uitzonderlijk grote, goed ontworpen en doordachte villa op de exclusieve Villa's maria ontwikkeling aan de rand van San Miguel de
Salinas. Ontworpen en gebouwd door de huidige eigenaren voor hun grote familie. De villa heeft door de jaren heen gezinsvakanties

verzorgd en aanzienlijke huurinkomsten gegenereerd. Vier dubbele slaapkamers met allen met ingebouwde kasten. De
hoofdslaapkamer heeft een inloopkast en openslaande deuren naar het grote dakterras met weids en ononderbroken uitzicht over de

zoutmeren richting Torrevieja en de zee.

Kamergroottes zijn aanzienlijk groter dan traditionele huizen van deze stijl. Beneden is de ruime keuken goed ingericht met alle
witgoed en veel werkbladruimte. De keuken komt uit in de woon / eetkamer met deuren naar het overdekte terras en op het zuiden
gelegen 10m x 5m zwembad, volledig verharde patio biedt voldoende ruimte om te ontspannen in de zon. Zwembadverlichting zorgt
ervoor dat het zwembad 's nachts kan worden gebruikt en draagt   bij aan de sfeer. Deze grote en onderhoudsarme woning en tuinen
(irrigatie, beplante gebieden en terrassen) creëren een geweldige mix van binnen- en buitenruimte voor een ontspannen sfeer en tijd

om te genieten. Villasmaría is een exclusieve woonwijk van 118 luxe villa's gebouwd in 2000-2002, gelegen aan de rand van het
beschermde dennenbos van Sierra Escalona,   en slechts een paar kilometer van het centrum van San Miguel zelf.

De dichtstbijzijnde kroegen zijn Phoenix Nights bar-restaurant, Pimientos restaurant en Alingui restaurant (gelegen in het schijnkasteel
dat het dichtst bij het Alhambra is zonder Granada te bezoeken!) Het gebied is populair bij golfers, fietsers, vakantiegangers en het
hele jaar door bewoners, maar Villasmaría zelf is een rustige plek, waar u kunt genieten van de schoonheid van de natuur (u kunt

kilometers wandelen in het ongerepte dennenbos met een prachtig uitzicht, en het gebied is een toevluchtsoord voor wilde dieren).

Dit fantastische huis is slechts een van de vele appartementen, herenhuizen en villa's te koop aangeboden door Villas Fox, direct
benoemd door de huidige eigenaren. We hebben veruit de beste selectie van eigenschappen in het gebied van San Miguel de Salinas.

Ons kantoor ligt aan de rondweg San Miguel (Ronda Oeste) tussen het Repsol-tankstation en de supermarkt Masymas. Wij zijn
geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur en kijken er naar uit om uw

lokale onroerendgoedvereisten met u te bespreken! We kunnen ook helpen met NIE-nummers, advocaten, valutawissel,
verzekeringen, geavanceerde alarmsystemen enz. Vraag ons naar onze gedetailleerde koopgids. San Miguel de Salinas San Miguel de
Salinas is een zeer populaire Spaanse stad op slechts 15 minuten rijden van de stranden van Mil Palmeras, Campoamor, Cabo Roig, La

Zenia, Torrevieja, La Mata, Guardamar enz. En omgeven door een prachtig landschap met citrus- en amandelboomgaarden en het
nationale park van Sierra Escalona recht voor onze deur. U kunt kilometers wandelen en fietsen langs het kanaal dat ernaast loopt

The information above is provided for guidance only and we cannot be held responsible for any errors.


