3 Slaapkamer
Penthouse in Lo Pagan

725.000€

Ref: MVS-988

Type verkoop :

Nieuwbouw

Zwembad :

Privaat

Opp. woning :

173m²

Bouwjaar :

2020

Tuin :

Nee

Opp. terras :

166m²

Energie
certiﬁcaat :

A

Oriëntatie : Zuiden

Luchthaven :

20 min

Uitzicht :

Zeezicht

Strand :

30 min

Slaapkamers :

3

Ondergrondse
garage

100 m

3

Parking :

Stad :

Badkamers :

Golf :

10 min

Airconditioning

Barbecue

Berging

Dichtbij strand

Elektrische rolluiken

Internet & telefoon

Keukenelektro

Overdekt terras

Privé parkeerplaats

Terras

Vloerverwarming

Wandelafstand dorp

Zeezicht

We hebben het genoegen deze exclusieve eerstelijnsappartementen aan de waterkant van de Mar Menor Zee te
presenteren. Gelegen op slechts 10 meter van de boulevard, op 30 meter van het strand, op 60 meter van de zee en
op 100 meter van een aantal restaurants, cafés en bars, alles dus binnen een paar minuten lopen.
De gevel van het appartementencomplex is ontworpen met horizontale golven, waardoor de appartementen de
exclusieve uitstraling krijgen die deze locatie verdient.
Op de begane grond bevinden zich 3 appartementen. 2 appartementen met 2 slaapkamers en 2 badkamers en 1
appartement met 3 slaapkamers en 2 badkamers. De vloerhoogte van de appartementen op de begane grond ligt op
170 centimeter van de grond plus nog eens 30 centimeter muur en glas, waardoor de appartementen volledige
privacy op de terrassen hebben. De appartementen op de begane grond variëren van 87 m2 tot 111 m2.
Op de eerste en tweede verdieping vindt u 3 appartementen op elk niveau. Elk appartement beschikt over 3
slaapkamers en 2 badkamers. De appartementen op de 1e en 2e verdieping variëren van 118 m2 tot 132 m2
Op de derde verdieping bevinden zich twee enorme appartementen met 3 slaapkamers van 170 m2 plus nog eens 170
terrassen. Op het solarium heeft elk appartement op de bovenste verdieping een eigen privézwembad.
Elk appartement heeft een eigen ondergrondse parkeergarage en berging. Keuken, vloer en badkamers zijn allemaal
gemaakt met materialen van Porcelanosa, terwijl de gevel is gemaakt in corian. Witgoed van Siemens en volledige
airco installatie van Daikin.
Neem vandaag al contact met ons op voor meer informatie.
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