1 Slaapkamer
Appartement met
terras in San Juan de
los Terreros

117.400€

Ref: MVS-741

Type verkoop :

Nieuwbouw

Bouwjaar :

2019

Energie
certiﬁcaat :

In aanvraag

Slaapkamers :

1

Badkamers :

2

Zwembad
:

Gemeenschappelijk

Tuin :

Gemeenschappelijk

Opp. woning :

72m²

Opp. terras :

35m²

Luchthaven :

45 min

Oriëntatie
zuidoosten
:

Strand :

7 min

Uitzicht :

Zeezicht

Stad :

10 min

Parking :

Ondergrondse
garage

Golf :

1 min

Airconditioning

Berging

Dichtbij strand

Garage parkeerplaats

Inbouwkasten

Internet & telefoon

Keukenelektro

Solarium

Terras

Exclusief appartementencomplex in San Juan de los Terreros, zeer dicht bij de stad Aguilas. Slechts 2 km van het strand en met een prachtig
panoramisch uitzicht op de Middellandse Zee en de bergen San Juan de los Terreros.
De residentie bestaat uit appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers in verschillende modellen. Het begane grond-model heeft enorme terrassen.
De tussenliggende verdiepingen genieten van terrassen van meer dan 25 meter en de penthouse-appartementen hebben een 104m² groot
solarium .
204 appartementen vlak bij de beroemde golfbaan van Aguilón, met een adembenemend uitzicht op de zee. Het complex strekt zich uit langs de
opmerkelijke golfbaan van Aguilón - die werd verkozen tot 'beste woestijngolfbaan in Europa' - en beschikt over prachtige, aangename en goed
uitgeruste gemeenschappelijke ruimtes.
• 3 zwembaden: waarvan 2 aan de rand van de golfbaan, omringd door de prachtige groene landschappen van Aguilon, en de laatste bevindt zich
boven het resort en biedt een prachtig uitzicht op de zee.
• Een paddlepiste, ook gelegen op de hoogten van het complex.
• Het golfclubclubhuis, dat een bar, een pro-shop en een cateringservice biedt, is toegankelijk voor alle inwoners.
De verkochte appartementen zijn allemaal uitgerust met een airco (koud/warm), designbadkamers en een ingerichte keuken met alle benodigde
elektrische apparaten inbegrepen. Elke unit beschikt over een parkeerplaats en opslagruimte/berging in de ondergrondse garage.
San Juan de los Terreros is een authentieke Spaanse badplaats waar het massa toerisme nog niet is ingeslagen. Heerlijk leven tussen de
Spanjaarden en hun fantastische relaxte sfeer. Het dorpje heeft alles te bieden wat nodig is, mooie brede witte stranden met heel veel
mogelijkheden om heerlijk te dineren of gewoon een lekkere tapas tussendoor te nemen. Op 15 minuten rijden vinden we de stad Aguilas, een
zeer populaire locatie onder de Spanjaarden. Deze historische stad is uitgerust met alle moderne faciliteiten zoals een winkelcentrum, een mooie
boulevard met restaurantjes en een haven.
Verlaagde aankoopkosten, slechts 8% overdrachtsbelasting - Vraag gerust voor meer informatie over dit prachtige project
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