1 Soverom leilighet in San
Miguel de Salinas
Ref: NP001653

Boligtype : leilighet
plassering : San Miguel de
Salinas

Svømmebasseng :
fellesskapet
hage : fellesskapet

Soverom : 1

orientering : dette

Baderom : 1

visninger : Til bassenget /
hagen

Pris fra
94.900€

bolig :

53 m²

Sup. Terrasser :

5.40 m²

airport :

62 km.

!ciudad :

500 m.

!golf :

6 km.

parkering : valgfritt

1 times kjøretur til Murcia
ﬂyplass

I nærheten av golfbanen

I nærheten av internasjonale
skoler

Garderober

Gated urbanisering

God utleie

Mindre enn 1 time til Alicante
ﬂyplass

Nær fasiliteter

Valgfri privat hage

Gå til restauranter og butikker

heis

I nærheten av kjøpesentre,
restauranter og andre tjenester

Amerikansk kjøkken

Valgfri privat parkering

Valgfritt solarium

Valgfritt bod

Forhåndsinstallert klimaanlegg

terrasse

info@oleinternational.com

www.oleinternational.com

0034 966 764 302

Romslige nye leiligheter med 1 soverom og 1 bad med terrasse foran og grønne områder med felles basseng i San
Miguel de Salinas.
De har parkering og valgfrie boder og forhåndsinstallasjon av klimaanlegg. Første etasje har en privat hage og
toppleilighetene har et privat solarium.
Leveringsdatoen vil være juli 2022.
Nær restauranter, kafeer, supermarkeder og andre tjenester. En 10-15 minutters kjøretur til ﬂere golfbaner, Torrevieja,
kjøpesenteret Zenia Boulevard og strendene i Torrevieja, Punta Prima og La Zenia.
Ole International er et uavhengig og fullt lovlig eiendomsmeglerbyrå som spesialiserer seg på videresalg, nye boliger
og banktillatelser på Costa Blanca og Costa Cálida. Vårt kontor ligger rett foran den berømte Plaza de Villamartín og
Villamartín golfklubb. Vi har et kommersielt team som kan håndtere våre kunder på ﬂere språk.
Vi tilbyr en kundeservice basert på ærlighet, profesjonalitet og tillit, etter mer enn to tiår med erfaring i salg av boliger
i sørøst i Spania.
Målet vårt er å hjelpe deg fra start til slutt i søket etter ditt spanske hjem, ikke bare i begynnelsen av søket, men
gjennom hele prosessen: ettersalg, prosedyrer for kjøp og salg, notar, skatter osv.
Hvis du trenger å kontakte oss med spørsmål eller ha en mer direkte kontakt med en av våre salgsrepresentanter, er
telefonnummeret til vårt kontor (0034) 966764302, vår generelle kontakt -e -post er info@oleinternational.com. Vi står
alltid til din disposisjon.

