TE KOOP

423729
Benissa
€ 480.000

KENMERKEN

Prijs

€ 480.000

Woningtype

Villa

Woonruimte

200m²

Perceeloppervlakte

875m²

Woontype

Nieuwbouw

Stad

Benissa

Adres

423729

OMSCHRIJVING

Bent U op zoek naar een nieuwbouwvilla te koop in Benissa voor minder dan 500.000€? Zoek niet
verder. Onze nieuwbouwvilla te koop in Benissa is gelegen in een rustige zone op slechts 1 km van het
Baladrar strand in Benissa. De woning bestaat uit twee verdiepingen. De benedenverdieping beschikt
over een inkomhal, ruime zit-eetkamer met rechtstreekse toegang tot het overdekte terras en het open
terras aan het zwembad, volledig uitgeruste keuken, en drie dubbele slaapkamers waarvan er één een
en-suite badkamer heeft. Verder is er op deze verdieping nog een familiale doucheruimte. Via een
binnentrap bereiken we de bovenverdieping die bestaat uit twee dubbele slaapkamers die beiden een
en-suite badkamer hebben en één van beiden beschikt over toegang tot een overdekt privé-terras.
De volgende eigenschappen zijn aanwezig: volledig omheind grondstuk, parkeerruimte, schuifpoort voor
voertuigen en voetgangerspoortje, mediterraanse tuin, volledig ingerichte keuken, aluminium ramen
met dubbele beglazing, airco warm en koud, zwembad van 10X4 , enzovoort. Indien U de lijst met
gebruikte materialen wil bekijken neem dan contact op met ons. Er is een huis met dezelfde indeling
beschikbaar indien U de kwaliteit en afwerking wil bekijken.
Het grondgebied van Benissa heeft ongeveer vier kilometer kustlijn, gelegen tussen Moraira en Calpe.
Er zijn kleine baaitjes, kliffen en strandjes. Sommigen bestaan alleen uit natuur en bij anderen zijn er
cafeetjes en restaurants.
De ecologische wandelroute van Benissa is een beschermde route die zicht biedt op de kustlijn en de
Middellandse Zee. Deze route verbindt drie baaitjes en een zandstrand : Cala de les Bassetes, Playa
Fustera, Cala Pinets en Cala de la Llobella.
Op het platteland van Benissa vindt men hellingen met wijngaarden, bergen en fincas gelegen op grote
grondstukken met panoramisch zeezicht.
Als U wil genieten van één van de best bewaarde historische centra van de Costa Blanca moet U een
wandeling maken door de straten van Benissa. In het historisch centrum vinden we de typische
dorpshuizen met patio.
Benissa is goed bereikbaar via de autosnelweg en de luchthavens van Valencia en Alicante bevinden zich
op een uurtje rijden met de auto.
Benissa heeft een mild klimaat : in de zomer schommelen de temperaturen rond de 30° en in de winter
rond de 18°.
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