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Omgeving
Een unieke ligging 
in Calpe.

Calpe Beach II bevindt zich op 
slechts 150 meter van het strand 
van Levante en op 300 meter van 
de indrukwekkende rots van Ifach: 
een unieke ligging binnen Calpe. Dit 
natuurpark is een icoon van de 
Costa Blanca en staat algemeen 
bekend als een van de mooiste en 
bijzonderste natuurgebieden van de 
hele mediterrane kustlijn.

Op enkele meter van de rots en in 
de schaduw ervan vindt u de Baños 
de la Reina, een prachtige 
Romeinse vindplaats die u niet mag 
missen als u Calpe bezoekt. In een 
baai met rustige wateren is het een 
van de meest bevoorrechte 
kustplaatsen van de streek. 

2



Project
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Ruime terrassen met zicht op zee, 
het strand of zelfs de rots van 
Ifach, tot 88 m2. Vandaar kan u 
genieten van de omgeving en van 
meer dan 300 dagen zon per jaar 

aan de Costa Blanca.  

U ontdekt er een prachtige wijk 
met tuinen, gemeenschappelijk 
zwembad voor volwassenen en 
kinderen en een speeltuin in de 
openlucht. Op het dak is er een 
unieke gemeenschappelijke plek: 
een chill-out ruimte uitgerust met 
gemeenschappelijke jacuzzi en 
pergola's met veel groen om te 
genieten van de indrukwekkende 
uitzichten over de zee en de rots 
van Ifach.

Calpe Beach II is een 
complex van 37 
woningen met 1 en 2 
slaapkamers en grote 
terrassen, op enkele 
meter van het strand 
van Levante.



speelruimte
voor kinderen tuinengemeenschappelijk

zwembad
pergola's met
veel groen

Woonwijk

chill-out ruimte
met jacuzzi

Gemeenschappelijke ruimtes voor jong en oud.
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U geniet van een zee 
van licht en geweldige 
uitzichten. De woningen hebben een gemiddeld oppervlak van 65 m2 verdeeld over 2 

slaapkamers en 2 complete badkamers, uitgerust met een douche met 
regeneffect en douchebak in natuursteen.

Woningen
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De woonkamer komt rechtstreeks uit op het 
hoofdterras. De meeste modellen hebben 
verscheidene terrassen, waardoor zelfs de 
slaapkamers verbonden zijn met afzonderlijke 
terrassen.

De gebouwen zijn ontworpen om 
veel plaats en licht te bieden via 
open ruimtes, volledig aan de 
buitenkant. 
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Eigenschappen
De woningen worden geleverd met 
hoogwaardige afwerking, inclusief gladde 
verf en dubbele beglazing, voor een 
perfecte isolatie van geluid en warmte en 
een akoestische isolatie tussen de 
woningen onderling. Dit schept een sfeer 
van rust en ruimte. Bovendien krijgt u de 
gelegenheid om uw woning tijdens de 
bouw van een persoonlijke touch te 
voorzien (kleur van de muren, keuken…).

U beschikt over een ingerichte keuken 
met glaskeramiek, oven en afzuigkap. De 
badkamers hebben meubels, 
douchescherm en douche met 
regeneffect.

De woningen zijn uitgerust met 
een gepantserde deur, complete 
inbouwkasten met bekleding en 
met schuifdeur, inclusief 
bovenkastje. In de woonkamer is 
er een elektrisch zonneblind, 
naast de voorinstallatie van de 
airconditioning en vaatwasser. 

Comfort en veiligheid zijn overal 
aanwezig.
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Vraag het ons...

Aftersales
diensten
We begrijpen wat u bezighoudt, 
waarover u zich zorgen maakt. 
Daarom spannen wij ons in om u 
maximaal te begeleiden tijdens het 
volledige aankoopproces:

En het belangrijkst: wat u ook 
nodig heeft, u kan rekenen op 
Sonneil. Vraag advies aan over een 
gewenste dienst, wij helpen u 
graag verder.

Advocaten in uw taal
Geldwissel

Meubels en decoratie

Huishoudelijke apparaten

Alarmen en veiligheid

Vertalingen

Financiering
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Valencia
125 Km

Alicante
65 Km

Calpe

Parque Natural
Peñon de Ifach

Paraje Natural
Las Salinas

Mar Mediterráneo

Calpe Beach II

Calpe Beach

N-3
32

Centro Urbano

Calpe, een middelgrote stad in het 
noorden van de Costa Blanca 
(Alicante), is een populaire 
bestemming bij Spanjaarden en 
buitenlanders om te genieten 
tijdens de winter, de zomer of 
zelfs het hele jaar door.

Voor liefhebbers van nieuwe 
landschappen bevindt Calpe zich 
in een bevoorrechte omgeving 
om het volledige noorden van de 
Costa Blanca te verkennen, 
dankzij de voortreffelijke 
verbinding via de weg.

Van hieruit kan u pittoreske 
dorpen als Altea, Moraira, 
Jávea, Benissa-Teulada en 
Moraira ontdekken, alsook 
twee grote steden: Benidorm 
en Alicante. De luchthaven van 
Alicante-Elche ligt op minder 
dan een uur.

Locatie

Valencia

Alicante

Calpe

Parque Natural
Peñon de Ifach

Paraje Natural
Las Salinas

Mar Mediterráneo

Centro
Urbano

Calpe Beach II

N-3
32



Calpe Beach II biedt u perfecte veiligheid, 
zowel voor wat de kwaliteit van het 
bouwproject als wat het beheer van uw 
aankoop betreft. Het wordt op de markt 
gebracht door Sonneil, een onderneming 
onder toezicht van het Royal Institution 
of Chartered Surveyors (RICS), de meest 
prestigieuze internationale instelling die 
waakt over de veiligheid, transparantie en 
professionaliteit in de vastgoedsector. 

Voor Calpe Beach II en alle andere 
promoties van Sonneil gelden dus de 
strengste eisen op het vlak van veiligheid en 
transparantie van aangeboden vastgoed.

Alle betalingen worden bovendien 
gecertificeerd door Bankinter, zodat u 
helemaal gerust kan zijn.
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Veiligheid
en vertrouwen



www.calpebeach2.com

Contactgegevens
calpebeach2@sonneil.com

www.sonneil.com

Verkoopkantoren
Av. de Valencia 13, bajo. 
03710 Calpe (Alicante), Spain   (+34) 865 648 680

Hoofdkantoor
Paseo de la explanada 3, 6º izqda.
03002 (Alicante), Spain   (+34) 965 030 870 / 1 

Dit document heeft een informatief-commercieel karakter en kan worden gewijzigd wegens bouwbehoeften, 
verkrijgen van vergunning of redenen die de opdrachtgever opportuun acht; het is in geen geval contractueel 
bindend


