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SPANJE • COSTA BRAVA

VANAF €695.000

SPANJE • COSTA BLANCA

€187.700

Huizen te koop

Makelaar: www.hipestates.com en 0800/62 500

Makelaar: www.hipestates.com en 0800/62 500

58 weekend 5 en 6 juli 2014

Ditnieuwe,kleinschaligeprojectbestaat
uit zes villa’s met een bewoonbare op-
pervlaktevan106m2.Zezijngebouwdop
percelen die variëren van 143 tot 261 m2.
De indeling omvat een lange leefruimte
met open keuken, drie compacte slaap-
enbadkamersmetdoucheeningebouw-
dekasten,eentuindieweinigonderhoud
vraagteneengrootdakterras(34m2)met
mooi zicht op de omgeving. Momenteel
geldt er een actieprijs waarbij ook een
privézwembadjevan4x3,5mmetjacuz-
zi is inbegrepen. Het bad is geïnstalleerd
indetuinaandestraatzijde.Eenextra ja-
cuzziophetdakterraswordtaangeboden
voor 19.500 euro. De stranden en de
jachthaven liggen op 2,5 km. In de buurt
zijn er voldoende ontspanningsmoge-
lijkheden en winkels.

INFO
Locatie: Dehesa de Campoamor
Ligging: Luchthaven Murcia op 18 min.
rijden,op 2.50 uur vliegen van Charleroi
Brussel op 1.917 km

Deze halfopen villawoning is gebouwd
op een luxueus golfresort met alle moge-
lijke faciliteiten (zwemmen, tennis, well-
nes...). De architectuur en inrichting zijn
erg modern. Binnen is gekozen voor veel
wit, grote ramen en vides om het ruim-
tegevoel te versterken. Met een bewoon-
bare oppervlakte van 181 m2 is er meer
dan voldoende plaats. De zithoek en keu-
ken lopen in elkaar over. Beneden is er
ook nog een badkamer, bureau en berg-
ruimte. Boven zijn er drie slaapkamers
die een badkamer delen. De grootste en
vierde kamer beschikt over een eigen
badkamer en terras. Rond het huis zijn
verschillende terrassen aangelegd die
deels overdekt zijn om de zon buiten te
houden. Vanuit de tuin is er een toegang
tot het gemeenschappelijke gedeelte met
een zwembad.

INFO
Locatie: Caldes de Malavella
Ligging: Luchthaven Gerona op 10 min.
rijden, op 1.50 uur vliegen van Brussel
Op 1.258 km van Brussel 
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Dit nieuwe, kleinschalige project bestaat
uit zes villa’s met een bewoonbare op-
pervlakte van 106 m2. Ze zijn gebouwd op
percelen die variëren van 143 tot 261 m2.
De indeling omvat een lange leefruimte
met open keuken, drie compacte slaap-
en badkamers met douche en ingebouw-
de kasten, een tuin die weinig onderhoud
vraagt en een groot dakterras (34 m2) met
mooi zicht op de omgeving. Momenteel
geldt er een actieprijs waarbij ook een
privézwembadje van 4 x 3,5 m met jacuz-
zi is inbegrepen. Het bad is geïnstalleerd
in de tuin aan de straatzijde. Een extra ja-
cuzzi op het dakterras wordt aangeboden
voor 19.500 euro. De stranden en de
jachthaven liggen op 2,5 km. In de buurt
zijn er voldoende ontspanningsmoge-
lijkheden en winkels.

INFO
Locatie: Dehesa de Campoamor
Ligging: Luchthaven Murcia op 18 min.
rijden, op 2.50 uur vliegen van Charleroi
Brussel op 1.917 km

Deze halfopen villawoning is gebouwd
opeenluxueusgolfresortmetallemoge-
lijkefaciliteiten(zwemmen,tennis,well-
nes...). De architectuur en inrichting zijn
erg modern. Binnen is gekozen voor veel
wit, grote ramen en vides om het ruim-
tegevoel teversterken.Meteenbewoon-
bare oppervlakte van 181 m2 is er meer
danvoldoendeplaats.Dezithoekenkeu-
ken lopen in elkaar over. Beneden is er
ook nog een badkamer, bureau en berg-
ruimte. Boven zijn er drie slaapkamers
die een badkamer delen. De grootste en
vierde kamer beschikt over een eigen
badkamer en terras. Rond het huis zijn
verschillende terrassen aangelegd die
deels overdekt zijn om de zon buiten te
houden. Vanuit de tuin is er een toegang
tothetgemeenschappelijkegedeeltemet
een zwembad.

INFO
Locatie: Caldes de Malavella
Ligging: Luchthaven Gerona op 10 min.
rijden,op 1.50 uur vliegen van Brussel
Op 1.258 km van Brussel
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