Villa aan zee met enorm potentieel

Referentie: 8049
Plaats: Costa del Silencio
Complex: Bellavista
Type: Huis (Villa)
Toestand: Verkocht
Prijs: €1,600,000
Energie-efficiëntie klasse: In afwachting van

Slaapkamers: 3
Badkamers: 2
Perceel: 525 M2
Bebouwd: 165 M2
Terras: 360 M2
Verdiepingen: 1

Gemeenschap: Afgesloten complex
Buitenkant: Tuin
Lokatie: Rustige ligging, Op loopafstand van het strand
Potentieel: Ruimte voor zwembad
Zicht: Zee
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Villa aan zee met enorm potentieel
Clear Blue Skies Group is verheugd om deze echte eerstelijnsvilla aan te bieden, die wacht op de juiste
eigenaar om het te ontwikkelen en zijn ware potentieel te tonen. Het zou inderdaad waar zijn dat de
nieuwe eigenaar van dit geweldige pand wat werk zal moeten doen om het naar eigen smaak te
individualiseren, maar het zit gewoon boordevol potentieel.
Bellavista is de meest exclusieve residentiële ontwikkeling van huizen in dit kustgebied. Het is een
veilige gated community met 24-uurs beveiliging, wat betekent dat het perfect is voor diegenen die
hun eigendom willen kunnen verlaten wanneer ze niet in gebruik zijn en volledige gemoedsrust willen
hebben. Het is gelegen aan de kust van Costa del Silencio, wat "de stille kust" betekent, wat u een idee
geeft van de rust die deze locatie biedt. Dat gezegd hebbende, het is binnen handbereik van vele
lokale voorzieningen, in Costa del Silencio is er een goede selectie van bars, restaurants en winkels en
het nabijgelegen, meer traditionele vissersdorp Las Galletas ligt op slechts 15 minuten lopen met zijn
aantrekkelijke boulevard en het drukke stadscentrum.
Deze woning beslaat een royaal perceel van 525m2 en is direct toegankelijk via een oprit en heeft een
eigen parkeerplaats in de carport. Intern biedt de woning 165m2 en heeft 3 slaapkamers en 2
badkamers met aparte keuken. Intern ondergaat het huis momenteel een volledige renovatie, dus het
zal worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren alsof het gloednieuw is, met alleen een nieuwe
keuken die apart moet worden gekozen en geïnstalleerd.
Extern heeft de villa een terras rondom en een tuin en een gloednieuw zwembad dat wordt
geïnstalleerd als onderdeel van het huidige renovatieproject. Vanuit alle ruimtes aan de voorzijde van
het pand kan men genieten van het absoluut adembenemende, frontlinie uitzicht op de Atlantische
Oceaan.
De uitzichten zijn werkelijk ongeëvenaard en met toegang vanaf de voorkant van de tuin direct naar
het kustpad, is dit het perfecte startpunt om te genieten van een avondwandeling.
Deze eigenschap heeft echt het potentieel om iets ongelooflijk speciaals te zijn, dus een persoonlijke
bezichtiging wordt aanbevolen om te waarderen hoe fantastisch het eindproduct zal zijn. Neem contact
op met Clear Blue Skies Group SL voor meer informatie.

Disclaimer: het materiaal in deze presentatie is gebaseerd op informatie die is verstrekt door derden waarvan wij denken dat ze betrouwbaar zijn, maar we
kunnen niet garanderen dat het volledig of 100% nauwkeurig is, dus er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. Potentiële kopers wordt geadviseerd
om met betrekking tot dergelijke zaken passend juridisch advies in te winnen.
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