Biura w Hiszpanii:
Costa Blanca - Calpe - tel: +34 966 444 435
Costa Blanca - Torrevieja - tel: +34 678 347 321
Costa del Sol - Marbella - tel: +34 966 444 435
Biuro w Polsce: Sopot - tel: +48 58 621 00 31

www.carisma.pl

Ładna willa w strzeżonym osiedlu, Ciudad Quesada, Costa
Blanca

Cena: 219 000 € (1 026 563 PLN)
ID: 20022
kraj: Hiszpania
region: Costa Blanca Południe
miejscowość: Ciudad Quesada
typ nieruchomości: Dom
rynek: wtórny
powierzchnia: 78 m2
powierzch. działki: 215 m2
pokoje: ( 4 ) sypialnie: ( 3 ) łazienki: ( 2 )

Informacje dodatkowe:
- klimatyzacja
- umeblowanie
- balkon/taras
- parking
- basen
- ogródek
- osiedle zamknięte
- przy polach golfowych

Wolnostojąca willa z 3 sypialniami w Ciudad Quesada, położona na pięknym, bardzo zadbanym i
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zamkniętym osiedlu ze wspólnym basenem z jacuzzi, terenami rekreacyjnymi z trawnikami i
palmami oraz parkingiem. Z podjazdu wchodzi się do ładnego, wychodzącego na południe ogrodu z
dużym słonecznym tarasem. Stąd można wejść do domu o powierzchni 113m2. Na parterze znajduje
się kuchnia z połączonym pomieszczeniem gospodarczym, salon z bezpośrednim wyjściem na taras,
sypialnia oraz łazienka. Na piętrze mieszczą się kolejne 2 sypialnie i łazienka. Z głównej sypialni jest
bezpośredni dostęp do południowego tarasu. Na dachu znajduje się obszerny taras solarium, który
można zaaranżować jako część wypoczynkową lub po prostu miejsce na relaks pod zawsze
świecącym hiszpańskim słońcem.
W wyposażeniu: podwójne szyby okienne, zabudowa i sprzęt kuchenny, kompletne łazienki,
marmurowe podłogi, klimatyzacja, wbudowane szafy w sypialniach i wiele innych.
Ciudad Quesada to miejscowość otoczona pięknymi 18-dołkowymi polami golfowymi, takimi jak La
Marquesa Golf. W odległości kilku minut jazdy samochodem znajdują się także pola golfowe La Finca
Golf, Villamartin Golf, Campoamor Golf oraz wielokrotnie nagradzane pole Las Colinas Golf & Country
Club. Także kilka minut jazdy samochodem od osiedla znajdują się wspaniałe wielokilometrowe,
piaszczyste plaże Guardamar, El Moncayo i La Mata. Ciudad Quesada oferuje wszystkie usługi i
udogodnienia niezbędne do codziennego życia.
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