
REF 24820 QUAD VILLA 114.000 €

Stad Zone Grootte Verhaal
Comm

Vergoedingen
Jaar Prijs

Entre
Naranjos

3 2.0 SE 83 m2 m2 250 € pa 2005
114.000

€



www.villasfox.com Ref 24820 Beschrijving

* 20 minuten rijden naar het strand * Airconditioning * Plafondventilatoren * Serre * Directe aanbieding
bij Villas Fox * Exclusief bij Villas Fox * Tuin * Prachtig uitzicht * Verwarming * Bij bars en restaurants *

Bij golfbanen * Dichtbij supermarkt * Off-road parking voor 1 auto * Gedeeltelijk ingericht * Aparte
keuken * Schuur * Solarium (privé) * Zuidoost-gericht * Zwembad (gemeenschappelijk) * Terras *

Onderbouw 

Entre Naranjos quadvilla op het zuidoosten met 3 slaapkamers (plus extra slaapkamer op solarium), 2 badkamers, serre, veel
buitenruimte en potentieel om een   onderbouw te ontwikkelen. Zeer dicht bij de golfbaan Vistabella en alle voorzieningen van

deze opkomende urbanisatie, gelegen tussen de populaire Spaanse steden Los Montesinos, Jacarilla, Torremendo en San Miguel
de Salinas.

Voorzien van airconditioning en met plafondventilatoren. Gedeeltelijk gemeubileerd verkocht. Gemeenschappelijk zwembad.
Opslagschuur. Veel buitenruimte.

De woning is toegankelijk via de tuin (ongeveer 51 m2) die is betegeld en voorzien van off-road parking en een berging. Een
kleine trap leidt naar de entree veranda die is beglaasd om een   serre te creëren. De begane grond bestaat uit een ruime woon-
eetkamer, een aparte keuken, een slaapkamer met tweepersoonsbed en een badkamer met toilet en douche. Een interne trap
leidt naar de eerste verdieping met familiebadkamer en 2 extra slaapkamers waarvan een met directe toegang via openslaande
deuren naar een groot zonneterras. De interne trap gaat verder naar de bovenste overloop met bergruimte die uitkomt in een
extra slaapkamer die is vergemakkelijkt op het solarium. Dit is een fantastische kamer met een aangrenzend solarium met een

prachtig uitzicht.

Er is een extra opslagruimte voor onderbouw die verder kan worden ontwikkeld om extra woonruimte of een
gastenappartement toe te voegen.

Het pand heeft onlangs aanzienlijke verbeteringen ondergaan en bevindt zich in uitstekende staat. Gedeeltelijk gemeubileerd
verkocht.

De urbanisatie heeft 24-uurs bewaking en is de thuisbasis van de 18-holes Vista Bella Golf Club (de 19e hole staat open voor
leden en niet-leden!). Er is ook een bowlsclub, tennisbanen, bars, restaurants en een supermarkt op loopafstand. Lokale steden

San Miguel de Salinas en Los Montesinos liggen op slechts een klein eindje rijden en de mooie stranden van Guardamar, La
Mata en Torrevieja liggen op ongeveer 20-30 minuten afstand. De villa ligt op een zeer goede positie, niet ver van het

zwembad, en ligt in een rustige omgeving. Het nabijgelegen prachtige meer van La Pedrera biedt prachtige
wandelmogelijkheden, en er zijn twee buitenactiviteitencentra met boogschieten, quadrijden, kajakken, paardrijden enz. Mocht
u wat meer geschiedenis en cultuur willen opsnuiven, dan is de middeleeuwse stad Orihuela ligt op slechts 20 minuten rijden,

waar u de smalle straatjes kunt verkennen,

The nearby towns of San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Torremendo, Jacarilla, Rojales, Benijófar and Torrevieja are also
ideal places to visit, or if you venture further afield, Cartagena, , Murcia and Alicante are great cities to explore.

The wonderful beaches that make this coastline famous, such as Guardamar, La Mata, La Zenia, Campoamor, Mil Palmeras etc
are all within about 20 minutes drive, so you are spoilt for choice.

The area is well-served by the inter
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