Te koop Villa Boya
Rojales
Spanje

€ 299.000,- k.k.
3 slaapkamers . 3 badkamers . privé zwembad met buitendouche . panoramisch uitzicht . ruime lange afgesloten oprit voor meerdere auto’s.

Prach ge tradi onele vrijstaande villa, gesitueerd op een heuvel, in een rus ge buitenwijk van Rojales. De typisch Spaanse villa is
gebouwd op een prak sch vlak perceel van circa 760m2 en ligt aan een fraaie brede rus ge straat. Er is rondom de villa meer dan
voldoende privacy. Doordat de straat hoger ligt dan de omliggende gebieden en de villa aan de rand van de heuvel ligt, biedt het een
prach g adembenemend uitzicht over het dal en op het Golfresort "La Marquesa" in Ciudad Quesada.
Deze goed onderhouden Villa Boya is al heel wat jaren opgenomen in het luxe aanbod van Belvilla vakan ehuizen en wordt door haar
vakan egasten beoordeeld met een 9.2

De huidige eigenaren hebben het in 1985 laten bouwen op een van de
mooiste plekken in dit gebied. Met de mediterrane levenss jl voor ogen,
zijn er gezellige ruimtes ontworpen. Diverse afzonderlijke terassen bieden
volop zon- en schaduwplekken om te dineren in de buitenlucht. Relaxen
en genieten van het prach ge uitzicht over het dal en op het golfresort "La
Marquesa" in Ciudad Quesada. Het ruime niervormige zwembad met
buitendouche zorgen voor het echte Spaanse vakan egevoel.
Een eigen afgesloten lange oprit leidt naar de voorkant van de luxe vila. De
villa wordt omgeven met groene klimop, palmsoorten, Laurier- en
Oleanderstruiken. De 3 hoge volwassen palmbomen staan er al vanaf het
begin en geven deze unieke plek het ul eme Mediterrane sfeertje.
Wat direct opvalt op het terras, is de half overdekte vaste barbecue. Slim
ingericht met een warmwater kraan (boiler) afwashoekje, verlich ng en
stopcontacten. De eetbar staat garant voor gezellige avonden met eten en
borrrelen.
De villa wordt verwarmd door centrale verwarming en de airco’s zorgen
voor een aangename koelte in de zomermaanden.

Fenominaal uitzicht vanaf het overdekt terras

Er zijn verschillende deuren die toegang geven naar het binnenvertrek.
Hier bevindt zich een ruime lichte eet- en woonkamer met aangrenzend
de keuken met toegang naar een overdekt terrasje. (voorkant)
Vanaf de ingang voorkant trapje, bevinden aan de linkerkant de ruime
luxe badkamer met ligbad, 2 wastafels en toilet. Aan de voor- en
achterkant 2 lichte slaapkamers met grote inbouwkasten. Een slaapkamer
is voorzien van een compacte douchekamer met wastafel en toilet.
De open ne e wi e keuken is voorzien van inbouw-oven afzuigkap en
elektrisch fornuis en koelkast. Tegenover de keuken de eethoek met
uitzicht over het terras en zwembad. De gezellige huiskamer is voorzien
van een openhaard. Achter de woonkamer bevindt zich de derde en
grootste slaapkamer, de masterbedroom. Deze is voorzien van een vaste
riante kastenwand met schuifdeuren, luxe badkamer met douchecabine
wastafel en toilet. De eigen toegang naar het terras zorgt voor een
op male privacy.

De barbecue met bar staat garant voor gezellige avonden

De ruime en func onele wit betegelde kelderruimte is verdeeld met een
afsluitbare ruime berging en een ruime lichte plek voor de wasmachine
,droogruimte, extra koelkast etc. De vloer en wanden zijn voorzien van
wi e tegels
De Nederlandse eigenaren vertoeven er meerdere malen per jaar en
daarnaast wordt Villa Boya al jaren succesvol verhuurd via Belvilla.
Wat zoekt u? Een comfortabel en veilig (vakan e)vrijstaand huis, rust,
ruimte, privacy, Golfresort, privé zwembad, maar liever geen drukte en
massatoerisme voor de deur?
Villa Boya is een zeer interessant project voor uw vakan es met familie
en vrienden. Geschikt voor permanent wonen, maar ook als belegging
en verhuurproject.

Of na het golfen de avond ingaan met een sfeervol diner

Golfresort "La Marquesa" in Ciudad Quesada.
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Eigen lange oprit met hekwerk
Parkeerplek (4-6 ) op de oprit ( ingang via een poort)
Ruim niervormig zwembad
Vaste barbecue plaats met eetbar
Diverse overdekte terrasjes
Terras met panoramisch uitzicht
Groot dakterras met uitzicht over het dal
Airco in alle slaapkamers en zitkamer,
Centrale verwarming,
Cai en internet aanslui ng,
Riante kelder met stahoogte
Was-droogruimte met wasmachine aanslui ng
Woon-zitkamer
Eetkamer
Open keuken met divers inbouwapparatuur
3 slaapkamers met vaste kasten,
3 badkamers ( 1 bad / 2 douches inclusief 3 toile en)
Alle deuren en ramen voorzien van degelijk afsluitbaar
hekwerk

terras

Gezellige knusse woonkamer met openhaard

Keuken met toegang naar oprit en schaduwterras

Open ne e keuken met inbouwapparatuur

Spaanse kenmerken voor de Mediteraanse sfeer

Slaapkamer met eigen compacte badkamer en toilet Slaapkamerdirect naast luxe badkamer met ligbad

Eigen compacte badkamer met toilet slaapkamer

Luxe badkamer met ligbad en toilet

Eethoek met toegang naar overdekt terras

Ruime masterbedroom met eigen buitendeur

Masterbedroom met eigen luxe badkamer en toilet

Toilet en doucheruimte van de masterbedroom

Rojales aan de Costa Blanca
loca e is een goede uitvalsbasis om de
omgeving van de Costa Blanca beter te leren
kennen. Naast deze centrale ligging en
diverse gol anen in deze omgeving, rijdt u
binnen 10 minuten naar de uitgestrekte
stranden van Guardamar en La Marina. Op
nog geen 8 kilometer ligt de gezellige
kustplaats Torrevieja waar u onder andere
kunt genieten van de promenade en de
enorme pier, de grote hoeveelheid aan
winkels en een bezoek kunt brengen aan het
winkelcentrum Habaneras met daarbij een
bowlingbaan en een minikermis voor de
kinderen. Rojales is een gemeente in de
Spaanse provincie Alicante in de regio
Valencia met een oppervlakte van 28 km². In
2017 telde de stad meer dan 20.000
inwoners. De laatste 15 jaar zijn er veel
buurten bijgekomen zoals Ciudad Quesasa en
El Raso waardoor het aantal inwoners
behoorlijk is gegroeid. Rojales hee ook een
behoorlijke popula e wat betre niet
Spanjaarden. Meer dan de hel is geen
Spanjaard van origine. Er zijn daarom ook
winkels en horeca die zich hebben
georiënteerd op de buitenlanders die in
Rojales en omgeving wonen maar ook op
vakan e zijn.
Ciudad Quesada, een pi oreske urbanisa e,
is gelegen op een natuurlijke helling en is
gebouwd rond de Golf en Countryclub La
Marquesa. Er is een mooi uitzicht in zuidelijke
rich ng op de Middellandse Zee en op het
park van de zoutmijnen van Torrevieja.
Grote plaatsen in de buurt zijn Elche (20km),
Alicante (35 km), Murcia (50km), Torrevieja
(10 km). Zowel de luchthaven El Altet bij
Alicante als de luchthaven San Javier in
Murcia bereikt u per auto in ca. 35 minuten.

Winkels in de buurt?
Op loopafstand van Villa Boya zijn er diverse
supermarkten, een kapsalon, kledingwinkels
en gezellige nog betaalbare restaurantjes te
vinden. Binnen een straal van 5 kilometer
staat u op de parkeerplaats van de
supermoderne nieuwe winkels van o.a. Aldi
en de Lidl. Elke donderdag is er de populaire
weekmarkt in het centrum van Rojales.
centrum Rojales

Klimaat
Deze streek is beïnvloed door de nabijgelegen
zoutmijnen van La Mata en de Middellandse
Zee en kent een aangenaam klimaat met
weinig regen, een gemiddelde temperatuur
van 20º C en 300 zonnige dagen per jaar.
Gezonde lucht
Door de afwezigheid van zware industrie en
aanwezigheid van de grote zoutmeren
(salinas) in de omgeving, staat de lucht in de
regio bekend als zeer schoon. Er wordt wel
gezegd dat de omgeving de gezondheid
bevordert vanwege de rela ef hoge
concentra es jodium in de lucht door de
aanwezigheid van de salinas.
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Strand
Op ca. 10 autominuten liggen de prach ge
stranden van Guardamar del Segura.
Guardamar del Segura onderscheidt zich door
het 11 km lange wi e zandstrand met
prach ge duinen en bossen. De stranden zijn
bereikbaar per auto, openbaar vervoer of
met de ﬁets en zijn toegankelijk voor
mindervaliden. De zee is uitermate geschikt
om in te zwemmen en er is toezicht op
zwemmers. Er is een boulevard met diverse
restaurants en winkels.
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vlakbij Villa Boya

Meer weten over Villa Boya?
www.belvila.nl - op e om een weekje vakan e te houden in onze villa.
www.facebook.com/villaboyaspanje/
Wilt u het huis op afspraak bezich gen?
U kunt in Spanje contact opnemen met onze Nederlandse beheerder in Rojales.
Mul servicios Grameer ( J. de Graaf / mobiel: 06 06594833 / vanuit Nederland 0034 606594833
Direct contact met de Nederlandse eigenaar
Familie Kats: 06 -54737404

adres Villa Boya

