2 Slaapkamer
Penthousewohnung in Torre
de la Horadada
Ref: NP001641

Type woning :
Penthousewohnung

Zwembad :
Gemeenschappelijk

Locatie : Torre de la Horadada

Tuin : Nee

Slaapkamers : 2

Oriëntatie : Oost

Badkamers : 2

Uitzicht : Zwembad / tuin
Parking : Prive parkeerplaats

Prijs
vanaf
279.900€

Opp. woning :

72 m²

Opp. terras :

17.6 m²

Opp. solarium :

37.4 m²

Luchthaven :

40 km.

Stad :

1.5 km.

Golf :

7 km.

5 min wandelen tot de zee

Een half uur naar de luchthaven
van Murcia

Minder dan 1 uur naar de
luchthaven van Alicante

Minder dan 500 meter van de
zee

Lift

Vlakbij commerciële centra

Dichtbij de zee

Open keuken

Optioneel solarium

Pre-installatie airco

Sport zones binnen urbanisatie

Terras

Ingebouwde electrische
aparaten

Nieuwe urbanisatie van appartementen, penthouses en herenhuizen in La Torre de la Horadada op een paar meter van het strand.
De appartementen met 2 of 3 slaapkamers en 2 badkamers hebben een groot terras aan de voorzijde met uitzicht op de tuinen met een
gemeenschappelijk zwembad.
De woningen op de begane grond hebben een eigen tuin, de penthouses hebben een eigen solarium met jacuzzi en een zomerkeuken.
Alle woningen zijn inclusief ondergrondse parkeergarage in de prijs.
Dicht bij restaurants, supermarkten, cafés en andere diensten. 5 minuten met de auto naar El Pilar de la Horadada en de golfbaan Lo Romero, 10-15
minuten met de auto naar andere golfbanen en het winkelcentrum Zenia Boulevard.
Ole International is een onafhankelijk en volledig juridisch makelaarskantoor gespecialiseerd in wederverkoop, nieuwe huisvesting 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 een vraag of een directer contact heeft met een van onze verkoopvertegenwoordigers, 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

