RIJTJESHUIZEN

MAAK DEEL UIT
VAN EEN PLEK
OM TROTS OP
TE ZIJN
In ieders hart leven andere herinneringen. De
persoon die je altijd dichtbij wilt hebben, de geur
die je aan bepaalde mensen herinnert, het gerecht
dat je iedere dag zou kunnen eten en de plek waar
je wilt thuiskomen. Als we zijn wat we liefhebben,
laten we dan alles liefhebben wat we zijn.
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We horen thuis op een plek die we thuis noemen. Het maakt niet uit of dat dichtbij is of
ver weg, als je je daar maar een toekomst
kunt voorstellen. Waar het licht elke dag alle
hoeken bereikt en het geluid van water je herinneringen verzacht. We horen thuis in het
gras, onder de maan en kijkend naar de bergachtige horizon. We horen thuis bij gelach
en de wind, in stevige omhelzingen en met de
bittere smaak van koffie bij het opstaan. We
horen thuis bij wie ons liefheeft, zoals we zijn,
zonder ook maar iets te veranderen, en wie
zichzelf is bij ons.
We horen thuis op die plek, waar we elke keer
willen terugkeren en waar het leven aangenamer is, de plek die we thuis noemen, omdat we
daar echt onszelf kunnen zijn.
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WAAR HET
LICHT ALLE
HOEKEN
BEREIKT
Als er ook maar één plek is waar de zon het hele jaar door
schijnt, dan is het wel Murcia. Een regio met een warm
klimaat en water dat kalm over de stranden kabbelt, waar
het kristalblauwe licht van de open hemel alle hoeken
bereikt en het leven van de bewoners veraangenaamt.

GOLF AND COUNTRY VILLAGE

OPENSTAAND
VOOR NATUUR
EN LICHT
De mediterrane architectuur wordt
gekenmerkt door het buitenleven,
door het landschap en het licht. Het
goede leven is licht, plekken om elkaar
te ontmoeten en om te ontspannen
zijn licht, rustige zonsopgangen en
zonsondergangen zijn icht.
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BUITEN
WELLNESS
Midden in de natuur wonen is goed voor de gezondheid.
Het stimuleert de aanmaak van endorfine, geeft het
immuunsysteem een boost en vergroot het welbevinden in
het algemeen. Open ruimtes zorgen voor een gevoel van
vrijheid, om even te ontsnappen aan de dagelijkse routine.
Het landschap om u heen wordt deel van uw huis en u
wordt deel van de natuur.
Het geringe aantal bewoners van altaona golf & country
village is een groot voordeel, net als de mogelijkheid om in
een omgeving te wonen die voor uw veiligheid en comfort
24 uur per dag wordt bewaakt. Elke dag weer.
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HET RESORT
DAT HET
DICHTST BIJ
MURCIA LIGT
Altaona heeft deze locatie gekozen vanwege de ligging
op iets meer dan 10 minuten van het centrum van Murcia
en alle charme van deze stad. Een gezellige stad, van een
formaat dat zich aanpast aan de bewoners die door de
zonnige straten flaneren. Een stad om in de buitenlucht te
beleven, op terrassen in straten en op pleinen.

GOLF AND COUNTRY VILLAGE

ONTDEK DE
OMGEVING

ALICANTE
vliegveld
55’

MURCIA (stad)
12’

ziekenhuis
LA ARRIXACA
10’

MALL
WINKELCENTRUM

EL LIMONAR
INTERNATIONAL school
7’

7’

KING’s
COLLEGE
10’
WINKELCENTRUM
DOS MARES

MURCIA
vliegveld

20’

AEROPUERTO 1 0 ’
MRUCIA

SAN JAVIER
15’

LA MANGA
30’

CARTAGENA

CABO
DE PALOS

25’

Altaona Golf and Country Village ligt aan de voet van het
natuurgebied carrascoy en de vallei die Murcia omgeeft
en die tevens als groene long fungeert. Een berggebied
vol wandelpaden tussen de dennenbomen, waar je lange
wandelingen kunt maken of kunt mountainbiken. Een van de
meest kenmerkende bezienswaardigheden is het heiligdom
van Fuensanta met uitzicht over de stad. Elk jaar wordt hier
een bekende pelgrimstocht gehouden.

30’

CALBLANQUE
30’
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UITSTEKEND VERBONDEN
CARTAGENA, ROMEINSE STAD

OP 12 MINUTEN VAN DE GEZELLIGSTE STAD

DE ZEE, MEDITERRAAN LICHT

KWALITEITSONDERWIJS BINNEN
HANDBEREIK

MURCIA VLIEGVELD

Op een half uur via de snelweg bevindt zich

Murcia beleeft haar hoogtijdagen in de barokke

Op nog geen 15 minuten kabbelt het rustige water

In de omgeving bevinden zich twee internationale

Op slechts 10 minuten

van Mar Menor over de stranden van dit grote strand-

cholen, King’s College en El Limonar, waar Spaanse en

bevindt zich het interna-

meer. Dit is een unieke plek, ideaal voor het beoefe-

internationale leerlingen samen hun eerste leerjaren

tionale vliegveld, een

nen van watersporten en om met het hele gezin te

doorlopen. Twee universiteiten, de Universiteit van

uitstekende voorziening

zwemmen. Aan de andere kant van de landtong ligt

Murcia en de UCAM, deze laatste een privé-instelling,

voor de bezoekers van

de Middellandse Zee. La Manga de Mar Menor heeft

vervolledigen het onderwijsaanbod in de stad.

Altaona die van ver

Cartagena, een stad met modernistische gebouwen
en boulevards die langs het Romeinse Theater
naar de haven lopen. Een stad van contrasten,
rond een natuurlijke haven in de baai en die wordt
omringd door natuurgebieden zoals Calblanque in
het oosten en Cabo Tiñoso in het westen. De stad
is een aanleghaven voor grote cruiseschepen die de
regio komen ontdekken en te genieten van cultuur,
gastronomie en de festiviteiten, die uitgeroepen zijn
tot werelderfgoed.

en modernistische periode, waarin de stad wordt
volgebouwd met paleizen en kerken met prachtige
altaarstukken. De voorgevel van de kathedraal stamt
uit dezelfde periode, en is een van de belangrijkste
uit de Spaanse barok. Vandaag de dag is het een
bruisende, levendige stad, met vele voorzieningen. De
stad is goed bereikbaar via het uitgebreide netwerk
van snelwegen vanuit de verschillende gemeenten
in de regio en de omliggende provincies. Er zijn
verschillende openbare en particuliere ziekenhuizen
die samen zorgen voor uitstekende zorgvoorzieningen.

over de gehele lengte lange zandstranden. Op 25
minuten afstand van elkaar liggen twee jachthavens.

komen.

Eén in Lo Pagán, haven voor Mar Menor om recrea-

ALICANTEVLIEGVELD

tief en beschut te varen, de andere in San Pedro del

Het vliegveld van Alicante

Pinatar, vlak bij het natuurgebied van Las Salinas.
Vanuit deze haven vaart u naar de stranden van de
Middellandse Zee.

ligt slechts 55 minuten
verderop, van hieruit vliegt
u naar de meeste grote
Europese bestemmingen.
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EEN
INDRUKWEKKENDE
OMGEVING

GOLF AND COUNTRY VILLAGE

COMFORT IS HET
SLEUTELWOORD
KERNPUNTEN
Altaona staat niet alleen
ZIEKENHUIS LA ARRIXACA

10 MIN

symbool voor comfort

MURCIA VLIEGVELD

10 MIN

in het interieur, maar

SCHO OL EL LIMONARL
KING’S COLLEGE

7 MIN
10 MIN

op een plek te wonen
benodigdheden

12 MIN

CARTAGENA

Het is nu mogelijk om
waar je alle dagelijkse

BELANGRIJKSTE STEDEN
MURCIA

ook in de omgeving.

25 MIN

bij de hand hebt:
bezienswaardigheden,
winkels, een oneindige
zee om van de zon te
genieten... Kortom,

BELANGRIJKSTE VO ORZIENINGEN

comfort binnen
WINKELCENTRUM MONTEVIDA

7 MIN

SAN JAVIER STAD VAN DE JAZZ

15 MIN

STRANDEN VAN LA RIBERA

17 MIN

WINKELCENTRUM D OS MARES

20 MIN

VUURTOREN VAN CABO DE PALOS

30 MIN

STRANDEN VAN LA MANGA

30 MIN

GOLF AND COUNTRY VILLAGE

handbereik voor alle
bewoners.
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PARADOR
HET HART VAN ALTAONA

In het hart van Altaona bevindt zich de
parador. Een traditioneel plein dat een
ontmoetingsplek vormt voor de bewoners,
waar tradities en gastronomie samenkomen.
De klokkentoren van de kapel in traditionele
mediterrane stijl torent uit boven het
plaveisel en verleent het geheel zijn charme.

GOLF AND COUNTRY VILLAGE

EEN PLEK WAAR
TRADITIE EN
GOLF AND COUNTRY VILLAGE

EIGENTIJDSHEID
SAMENKOMEN
13

DE
ONTMOETINGSPLEK
VAN ALTAONA
EEN GEZELLIGE STILTE
In de parador komen in de schaduw van de grote dennenbomen
op het plein de plaatselijke keukenen de fusion-stijl samen op de
plek waar je tevens je dagelijkse boodschappen doet. Hier geniet je
van eindeloze gesprekken en zonsondergangen, ontbijt je voor een
partijtje golf of neem je gewoon een drankje na een sportieve dag.

DE KAPEL
De eeuwenoude kapel voert de boventoon op het plein
en is het kloppend hart van de gemeenschap.

GOLF AND COUNTRY VILLAGE
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BEWEGING
IS VAN
BELANG
Rond het plein vind je de golf proshop,
evenals de fitnessruimte en padel- en
tennisbanen.
Het complex heeft een wellnesscenter
voor de inwoners en een driving range
om uw golftechniek te oefenen.

GOLF AND COUNTRY VILLAGE
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De golfbaan van Altaona heeft 18
holes en is ontworpen door Stirling
& Martin golf architects.

GOLF AND COUNTRY VILLAGE
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GENIET
VAN UW
SPEL
De golfbaan loopt tussen de
bebouwing door als een groene
corridor in een droog klimaat.
Het natuurlijke landschap vloeit
geleidelijk en wordt met mate
omringd door vegetatie, zodat u
gemakkelijk kunt doorlopen. Het
is de perfecte omgeving voor een
aangename golfervaring.

GOLF AND COUNTRY VILLAGE
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2

DRIVING RANGE
Een aangename golfbaan waar
ontspanning wordt garanderen
in een strategisch maar niet al
te ingewikkeld ontwerp, waar
je precisie op de proef wordt
gesteld tussen zachte bunkers en
begroeiing.

PROSHOP

4
5
3

Padel & Tennis

6

18
17

9
7

16

10

8

14

11
12

13

15

NIEUWE INGANG
GOLF AND COUNTRY VILLAGE
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GENIETEN
HOORT ERBIJ
We horen thuis in een omgeving waar we onze zorgen
vergeten en we onze energie richten op het genieten van
een nieuwe uitdaging in elke nieuwe ronde.
De baan heeft een plezierige, strategische aanleg.
Uitdagend, maar niet omslachtig. Heuvels en bomen
vormen een beloning voor golfers die nauwkeurig
spelen. Prachtige meren maken deel uit van het spel en
strategische bunkers definiëren de fairways en greens
met contrasterende kleuren en texturen in een fraai
‘woestijnlandschap’.

GOLF AND COUNTRY VILLAGE
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DESIGN TEN
DIENSTE VAN
COMFORT
GOLF AND COUNTRY VILLAGE

Iets uit het niets scheppen, met een
blanco pagina beginnen, is erg lastig.
De lijnen die je op papier zet vormen
de basis voor een concept waarvan de
kern tijdens het project behouden moet
blijven. Het evenwicht tussen uiterlijk en
functionaliteit mag nooit vervagen bij het
ontwerpen van perfecte woonruimten.
In Altaona zijn de huizen geïnspireerd op
het omringende landschap en gaan ze
op in de natuur dankzij de terrassen en
grote ramen. Water en licht, elementen
die essentieel zijn voor alle leven, vloeien
door deze woningen. De huizen en hun
bewoners zijn altijd één.

GOLF AND COUNTRY VILLAGE
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RIJTJESHUIZEN

GOLF AND COUNTRY VILLAGE

Deze rijtjeshuizen in Altaona Golf and Country Village zijn
ideaal om de Mediterrane levensstijl in te omarmen. Lichte,
zonnige huizen die zijn ontworpen met een levensstijl in
de buitenlucht in gedachten, waarin moderne architectuur
wordt gecombineerd met de warmte en schoonheid van
hoogwaardige materialen.
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RIJTJESHUIZEN

VLOEIEND
LANDSCHAP
GOLF AND COUNTRY VILLAGE

Woningen zijn op verschillende niveaus
gerangschikt, op percelen van 135 m2 tot 190
m2, met eigen zwembad.
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GENIET VAN HET
BUITENLEVEN
De woningen worden omgeven door
voor- en achtertuinen, die de gevel
verder verfraaien en een verkoelende
oase bieden, terwijl het zonlicht de
hele dag door naar binnen filtert.

GOLF AND COUNTRY VILLAGE
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A
RIJTJESHUIZEN A | 3 slaapkamers | 2 badkamers
Elk huis is afgewerkt met schitterende dakterrassen
met een oppervlak van maximaal 77 m2 met uitzicht
over het omringende landschap. Vanaf een aantal
van de terrassen geniet u ook van het uitzicht over de
golfbaan van Altaona.

B
RIJTJESHUIZEN B | 2 slaapkamers | 2 adkamers
Van binnen zijn de huizen ruim en heerlijk licht,
ontworpen om het overvloedige Mediterrane licht de
kamers binnen te laten stromen. Woonkamers lopen
over in open keukens om van te genieten met vrienden
en familie.

GOLF AND COUNTRY VILLAGE
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VERKOOPKANTOOR
TOWNHOUSES

NIEUWE INGANG

RIJTJESHUIZEN A |
GOLF AND COUNTRY VILLAGE

3 slaapkamers
2 badkamers

RIJTJESHUIZEN B |

2 slaapkamers
2 badkamers
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RIJTJESHUIZEN A |

3 slaapkamers
2 badkamers

KENMERKEN
BEGANE GROND

0

SLAAPKAMERS

2

BADKAMERS

1

WO ONKAMER

1

KEUKEN

1

EERSTE VERDIEPING

1
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SLAAPKAMERS

1

BADKAMERS

1
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RIJTJESHUIZEN A |

3 slaapkamers
2 badkamersS

7
6

3

BEGANE GROND

0

OPPERVLAK

1 HAL

5,65 m 2

2 KEUKEN

8,26 m 2

3 SLAAPKAMER 1

10,59 m 2

4 SLAAPKAMER 2

9,11 m 2

5 WO ON- EN EETKAMER

4
1

5
2

22,02 m 2

6 BADKAMER

4,87 m 2

7 OPSLAGRUIMTE

2,07 m 2

3

EERSTE VERDIEPING

1

1 HAL

3,40 m 2

2 SLAAPKAMER 3

14,15 m 2

3 SLAAPKAMER 2

3,65 m 2

4 TERRAS

GOLF AND COUNTRY VILLAGE

2

OPPERVLAK

31,99 m 2

1

4
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RIJTJESHUIZEN B |

2 slaapkamers
2 badkamers

KENMERKEN
BEGANE GROND

0
GOLF AND COUNTRY VILLAGE

SLAAPKAMERS

2

BADKAMERS

2

WO ONKAMER

1

KEUKEN

1
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RIJTJESHUIZEN B |

2 slaapkamers
2 badkamers
7

6
3

BEGANE GRONDR

0

OPPERVLAK

1 HAL

6,21 m 2

2 KEUKEN

8,26 m 2

3 SLAAPKAMER 1

10,61 m 2

4 SLAAPKAMER 2

9,11 m

5 WO ON- EN EETKAMER

4
1

5
2

2

22,02 m 2

6 BADKAMER 1

4,46 m 2

7 BADKAMER 2

4,26 m 2

1

FIRST FLOOR
1 TERRAS

OPPERVLAK

71,04 m 2

1
GOLF AND COUNTRY VILLAGE
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BESTEK
FUNDERING EN STRUCTUUR

niseerd stalen structuur van 46 mm, met

Funderingen op staal, conform geotechnisch

thermische isolatie op basis van 5 cm

rapport. Structuur van gewapend beton, conform

dikke steenwol.

• Interieur: Verzonken ledlampen, witte schake-

dubbele holte van 11 cm. Met 6 cm dikke

46 mm met daarop aan twee zijden 13 mm

• luminium deuren en kozijnen van Europees

isolatie van geëxtrudeerd polystyreen en

merk, met thermische isolatie, gelakt in

kiezel.

RAL-kleur conform ontwerp en in de vloer
verzonken kozijnen voor toegang tot het

AFWERKING BADKAMERS
• Keramiek conform interieurontwerp.

dikke gipsplaat.
• Enkele laag glad afgewerkte specie. Wit of
andere kleur, naargelang ontwerp.
• Scheidingsmuur van gelamineerd gips,

TOEBEHOREN EXTERIEUR

• Niet-toegankelijk plat dak met 8 cm dikke

steenwol geïsoleerde luchtkamer met vrijstaande gegalvaniseerd stalen structuur van

TEGELS IN INTERIEUR EN EXTERIEUR
• Interieur: Keramische tegels conform interieurontwerp..

Silestone-werkblad.

verankeringspunten.
Ruiten

ton conform ontwerp voor de ingang aan de
achterzijde.

beide zijden bevestigd op een gegalva-

GOLF AND COUNTRY VILLAGE

werkbank.

conform ontwerp, met veiligheidsslot en drie

met een thermische isolatie van 5 cm dikke

bouwcode.
• Douchewanden van veiligheidsglas in badkamers, conform ontwerp.

BINNEN- EN BUITENVERLICHTING
en laagspanningsvoorschriften.

Enkele roestvaststalen gootsteen onder de
Uittrekbare keukenkraan.

gegalvaniseerd stalen structuur van 46 mm,

structuur met 13 mm dikke gipsplaat. Aan

Wit afwerking, conform ontwerp.
•

•

thermische emissie, conform de technische

Elektrische installaties conform bouwreglement

muurmodules, afhankelijk van het ontwerp.

• Aluminium voordeur, gelakt in RAL-kleur

ontwerp voor de hoofdingang. Structuurbe-

ningraatstructuur van 11 cm. Vrijstaande

Uitgerust met kasten boven en onder en

•

mm, aan beide zijden gemonteerd op een

• Scheidingsmuur van baksteen met ho-

•

• Automatische rolluiken van woonkamer.

• Dubbele beglazing met luchtkamer en lage

steenwol.

Keuken

exterieur.

• Exterieur: Grijze keramische tegels conform

bestaande uit dubbele gipsplaat van 13

conform ontwerp.
TOEBEHOREN INTERIEUR

DAK
• Buitenmuur van keramische baksteen met

Behang op de muur van hoofdeinde bed,

• “Schuko”-stopcontacten conform voorschrifte

de vereisten van de technische bouwcode.
GEVEL EN SCHEIDINGSMUREN

•

laars—lichtpunten in woon- en eetkamer.

Huishoudelijke apparatuur van Bosch:
• Inductieplaat.
• Zeer energiezuinige afzuigkap.
Deuren
• Afgewerkt in witte gladde lak, met verchroomde stalen deurklinken.
• Kasten met gelakte schuifdeuren.
Afgewerkt met plank, laden en kledings-

Schilderwerk

tang. Conform afmetingen en ontwerp.

• Muren met uniforme witte afwerking, of
conform ontwerp.
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Badkamers
• Designer-meubilair, met wastafel en spiegel
met ingebouwde ledverlichting.
• Wc met verticale stortbak, merk “GALA” of soortgelijk.

EXTERIEUR
Garden
• Standaard afwerking van perceel met kiezel,
cipressenheg en bomen, conform ontwerp.
Irrigation network.

• Verzonken acryl douchebak

• Irrigatienetwerk.

• Thermostatische verchroomde douchekraan

• Voetgangersingang van perceel met vi-

• Verchroomde wastafelkraan, met beluchting
voor efficiënt waterverbruik.

deo-intercom.
• Exterieurverlichting met wandlampen.
Optiess

VERWARMING EN AIRCONDITIONING
• Airconditioning met inverter-technologie met

• Zwembad van 3 x 5 m.
• Buitendouche.

JURIDISCHE KENNISGEVING
De plattegronden en de afbeeldingen in deze
brochure dienen ter illustratie en kunnen
onderhevig zijn aan wijzigingen om technische
of enige andere reden die het bouwmanagement
tijdens de voortgang van het project nodig acht.

warmtepomp en met hogedichtheidsglaswol
geïsoleerd leidingsysteem op de begane grond.

•

Gemeenschappelijke tuinen

1 x 1 split unit-systeem met warmtepomp voor

• Gemeenschappelijk zwembad van 6 x 14 m.

slaapkamer op eerste verdieping

• Tuin met decoratieve rotsen, gras en planten,

Compleet ventilatiesysteem met behulp van
hydroreguleerbare eenheid.

conform ontwer
• Gemeenschappelijke ruimtes afgewerkt met
structuurbeton conform ontwerp.

CONTACT

T +34 968953555
sales@altaonavillage.com
www.altaonavillage.com

• Omheining zwembad.
Autov. Murcia-San Javier, KM. 1,4, 30155,
Baños y Mendigo, Murcia, Spain.
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