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RESIDENTIE BOARDWALK, uw vrijheid aan de kust.

O

oit al gedroomd van uw eigen
stukje
vrijheid?
Residentie
Boardwalk in Nieuwpoort biedt u
binnenkort uw eigen droomplek.

Geniet van de vrijheid aan de jachthaven
met zijn prachtig vergezicht. Geniet van de
gezelligheid van het centrum van een dynamische badplaats. Geniet van de prachtige omgeving van het Maritiem Park. En
geniet vooral van uw eigen stukje vrijheid
in Residentie Boardwalk.

Moderne residentie
Langs de grootste jachthaven van Noord-Europa komt binnenkort Residentie Boardwalk. Een
nieuw concept, een nieuwe stijl, een ontwikkeling
van 40 appartementen en 6 handelszaken op één
van de meest unieke locaties aan de Belgische
kust. De architect ontwierp een moderne residentie met doorlopende en lichtrijke appartementen
met grote zuidgerichte terrassen en mogelijkheid
tot aankoop van ondergrondse garage.

En de luxueuze appartementen worden in volle
eigendom gekocht.

Nieuwpoort, stad in bloei
De metamorfose die Nieuwpoort de laatste jaren
heeft doorgemaakt is niemand ontgaan: de historische binnenstad, de twee gezellige polderdorpen
en de bruisende badplaats heeft Nieuwpoort op de
kaart gezet als één van de meest aantrekkelijke badplaatsen van de Belgische kust. En een stad waar
het goed wonen is, vernieuwt zichzelf constant;
waardoor ze nog mooier, aangenamer en gezelliger wordt. De plannen voor de uitbreiding van de
jachthaven tot grootste van Europa zijn getekend.
Nieuwpoort wordt dé trendy speler aan de westkust.

‘adembenemende
architectuur’.

De vrijheid van de zee, de rust
van het groen, en de energie
van een stad.

Vrije indeling en inrichting
De residentie krijgt een strak en hedendaags uitzicht met een ode aan het terras. De koper bepaalt zowel de indeling van de appartementen
als de inrichting volledig zelf. Volledig vrij. De
doorloopappartementen hebben altijd een prachtig zicht en een mooi groot zonneterras. Een
absolute troef aan de kust zijn de volledig ondergrondse garage en faciliteiten als interne berging.
Beneden is er ruimte voor zes handelszaken. Een
groendak op het middelste gedeelte van de eerste
verdieping geeft het geheel een unieke frisheid.

Residentie Boardwalk biedt

Vrijheid
Via Residentie Boardwalk koopt u een stuk vrijheid. U beslist, wij voeren uit. U geniet van de vrijheid om uw droomplek mee te bepalen. En u beleeft de vrijheid van de dagelijkse keuzemogelijkheden tussen het groen, de zee en de dynamiek.
Cicero zei het eerder: “Vrijheid is het vermogen
om te leven zoals je wilt.”

Alle basisvoorzieningen (gaande van lokale
zaken tot openbare diensten) liggen op wandelafstand van de site.
De nabije ontsluiting via de E40 is een belangrijke troef.
Aan de rand van de grootste jachthaven van
West-Europa geniet u mee van de mondaine
sfeer aan het water.
Het Maritiem Park, een open landschap van
30 hectare met grote grasvlaktes en zones
met gegroepeerde bomen, biedt u de ruimte
voor rust in het groen of actieve beleving.

Info en verkoop: www.vlaemynck.be

