1 Slaapkamer Apartement
in Orihuela Costa
Ref: RP001607

Type woning : Apartement
Locatie : Orihuela Costa
Regio : Villamartin area
Slaapkamers : 1
Badkamers : 1

Zwembad :
Gemeenschappelijk
Tuin : Gemeenschappelijk
Oriëntatie : Zuidwesten
Uitzicht : Naar de natuur

Prijs
57.300€

Opp. woning :

38 m²

Opp. terras :

5 m²

Luchthaven :

55 km.

Stad :

5 km.

Golf :

1.8 km.

Parking : Gemeenschap
parkeren

1 uur rijden naar de luchthaven
van Murcia

Vlakbij golfterrein

Vlakbij internationale scholen

Minder dan 1 uur naar de
luchthaven van Alicante

Minder dan 5 km. van de zee

Bemeubeld

Vlakbij commerciële centra

Open keuken

Veiligheidsgrills

Terras

Ingebouwde electrische
aparaten

Deze bungalow op de eerste verdieping heeft een ruime woonkamer en open keuken, voorporch op het zuidwesten, 1 slaapkamer en 1
badkamer, gemeubileerd en uitgerust. Het is onlangs gerenoveerd.
Het is gelegen in een urbanisatie in de buurt van Villamartín, met grote groene gebieden met zwembaden, dicht bij restaurants, cafés en
andere diensten, 15 minuten lopen naar de Plaza de Villamartín, 5-10 minuten met de auto naar andere golfbanen, naar het
winkelcentrum Zenia centrum Boulevard en de stranden van La Zenia en Cabo Roig.
Ole International is een onafhankelijk en volledig legaal makelaarskantoor gespecialiseerd in wederverkoop, nieuwe huizen en
bankverhinderingen aan de Costa Blanca en Costa Cálida. Ons kantoor bevindt zich recht tegenover het beroemde Plaza de Villamartín en
de golfclub Villamartín. We hebben een commercieel team dat onze klanten in meerdere talen kan behandelen.
Wij bieden een klantenservice op basis van eerlijkheid, professionaliteit en vertrouwen, na meer dan twee decennia ervaring in de verkoop
van huizen in het zuidoosten van Spanje.
Ons doel is om u van begin tot eind te helpen bij het zoeken naar uw Spaanse woning, niet alleen aan het begin van de zoektocht maar
gedurende het hele proces: after-sales, aankoop-verkoop procedures, notaris, belastingen, etc.
Als u contact met ons wilt opnemen met vragen of als u directer contact wilt met een van onze verkopers, is het telefoonnummer van ons
kantoor (0034) 966764302, ons algemene e-mailadres voor contact is info@oleinternational.com. Wij staan altijd tot uw beschikking.

info@oleinternational.com

www.oleinternational.com

0034 966 764 302

