1 Sovrum lägenhet i
Orihuela Costa

pris
57.300€

Ref: RP001607

Bostadstyp : lägenhet

Pool : gemenskapen

bostad :

38 m²

plats : Orihuela Costa

trädgård : gemenskapen

Sup. Terrasser :

5 m²

Zon : Villamartin area

orientering : sydväst

ﬂygplats :

55 km.

Sovrum : 1

visningar : Till naturen

!ciudad :

5 km.

Badrum : 1

parkering : Gemensam
parkering

!golf :

1.8 km.

1 timmes bilresa till Murcia
ﬂygplats

Nära till golfbana

Nära till internationella skolor

Mindre än en timme till Alicante
ﬂygplats

Mindre än 5 km. från havet

möblerad

Nära till köpcentra, restauranger
och andra tjänster

Amerikanskt kök

Rejas

terrass

Hushållsapparater

Denna bungalow på första våningen har ett rymligt vardagsrum och öppet kök, veranda i sydvästläge, 1 sovrum och 1
badrum, möblerat och utrustat. Det har nyligen renoverats.
Det ligger i en urbanisering nära Villamartín, med stora grönområden med pooler, nära restauranger, kaféer och andra
tjänster, 15 minuters promenad till Plaza de Villamartín, 5-10 minuter med bil till andra golfbanor, till shopping i Zenia
Boulevard och stränderna La Zenia och Cabo Roig.
Ole International är en oberoende och fullt laglig fastighetsbyrå specialiserad på återförsäljning, nya bostäder och
bankutmätningar på Costa Blanca och Costa Cálida. Vårt kontor ligger precis framför den berömda Plaza de Villamartín och
Villamartín golfklubb. Vi har ett kommersiellt team som kan hantera våra kunder på ﬂera språk.
Vi erbjuder en kundservice baserad på ärlighet, professionalism och förtroende, efter mer än två decenniers erfarenhet av
försäljning av bostäder i sydöstra Spanien.
Vårt mål är att hjälpa dig från början till slut i sökandet efter ditt spanska hem, inte bara i början av sökningen utan under
hela processen: eftermarknad, köp-försäljningsförfaranden, notarie, skatter etc.
Om du behöver kontakta oss med några frågor eller ha en mer direktkontakt med någon av våra säljare är telefonnumret till
vårt kontor (0034) 966764302, vår allmänna e -postadress är info@oleinternational.com. Vi står alltid till ditt förfogande.

info@oleinternational.com

www.oleinternational.com

0034 966 764 302

