1 dormitoare apartament in
Orihuela Costa
Ref: RP001607

preț
57.300€

Tipul locuinței : apartament

Piscina : comunitate

locuință :

38 m²

locație : Orihuela Costa

grădină : comunitate

Terase Sup :

5 m²

Zonă : Villamartin area

orientare : sud-vest

aeroport :

55 km.

dormitoare : 1

vizualizari : Spre natură

!ciudad :

5 km.

toalete : 1

parcare : Parcare comunitară

!golf :

1.8 km.

1 oră cu mașina până la
aeroportul din Murcia

Aproape de terenul de golf

Aproape de școlile
internaționale

Mai puțin de o oră până la
aeroportul din Alicante

Mai puțin de 5 km. din mare

mobilat

În apropiere de centre
comerciale, restaurante și alte
servicii

Bucătărie americană

Rejas

terasă

Electrocasnice

Acest bungalou la primul etaj are o cameră de zi spațioasă și o bucătărie deschisă, verandă orientată spre sud-vest, 1 dormitor și 1
baie, mobilată și utilată. A fost recent renovat.
Este situat într-o urbanizare lângă Villamartín, cu zone verzi mari cu piscine, aproape de restaurante, cafenele și alte servicii, la 15
minute de mers pe jos de Plaza de Villamartín, la 5-10 minute cu mașina de alte terenuri de golf, de magazinele Zenia centru.
Bulevardul și plajele din La Zenia și Cabo Roig.
Ole International este o agenție imobiliară independentă și complet legală, specializată în revânzări, case noi și executări silitare
bancare pe Costa Blanca și Costa Cálida. Biroul nostru este situat chiar în fața faimoasei Plaza de Villamartín și a clubului de golf
Villamartín. Avem o echipă comercială care se poate ocupa de clienții noștri în mai multe limbi.
Oferim un serviciu pentru clienți bazat pe onestitate, profesionalism și încredere, după mai bine de două decenii de experiență în
vânzarea de case din sud-estul Spaniei.
Scopul nostru este să vă ajutăm de la început până la sfârșit în căutarea casei dvs. spaniole, nu numai la începutul căutării, ci pe
parcursul întregului proces: post-vânzare, proceduri de cumpărare-vânzare, notar, taxe etc.
Dacă trebuie să ne contactați pentru orice întrebări sau să aveți un contact mai direct cu unul dintre reprezentanții noștri de
vânzări, numărul de telefon al biroului nostru este (0034) 966764302, e-mailul nostru general de contact este
info@oleinternational.com. Suntem mereu la dispoziția dumneavoastră.

info@oleinternational.com

www.oleinternational.com

0034 966 764 302

