2 Slaapkamer
Appartement in Punta
Prima

169.000€

Ref: MVS-215

Type verkoop :

Nieuwbouw

Energie
certiﬁcaat :

In aanvraag

Slaapkamers :

2

Badkamers :

2

Zwembad
:

Gemeenschappelijk

Tuin :

Gemeenschappelijk

Opp. woning :

114m²

Opp. terras :

40m²

Oriëntatie
Diverse keuzes
:
Uitzicht :

Tuin & zwembad

Parking :

Ondergrondse
garage

Privé parkeerplaats

Vloerverwarming badkamers

Zeezicht

Dichtbij strand

Wandelafstand dorp

Pre-installatie airco

Inbouwkasten

Keukenelektro

Te koop Torrevieja - Dit nieuwbouw project in Punta Prima, Torrevieja beschikt over 64 appartementen en 24 vrijstaande villa's.
In dit complex kan u genieten van een groot zwembad, tuin, solarium of relax gebied. Maak uw droom waar in dit prachtige
resort dicht bij Torrevieja.
Het ligt op een rustige locatie, omringd door natuurlijke schoonheid. Naast de residentie ligt het natuurpark van de meren van
Torrevieja. Dit beschermde natuurgebied is ideaal voor het sporten, wandelen met kinderen en huisdieren. De nabijgelegen
stranden zijn die van de schipbreukelingen, Campoamor, Playa Flamenca, Cabo Roig en Punta Prima...
De appartementen hebben 2 ruime slaapkamers en 2 badkamers. Ze hebben ofwel 2 ruime terrassen ofwel 1 ruim terras en
een tuin waar u van de rust kan genieten.
U kunt ook een siësta houden in de aangrenzende groene zone. Uw ﬁetsen of auto kan u kwijt in de enorme ondergrondse
garage. Daarbovenop is er ook nog een extra bergruimte inbegrepen.
De uitstekende gemeenschappelijke ruimtes zijn uitgerust met een groot zwembad, Beach tuin met palmbomen. Hier vindt u
ligstoelen waar u kan zonnebaden terwijl u tot rust komt.
De Chill-Out gebieden met banken zijn de ideale plek om te genieten van een drankje met je dierbaren, naast het zwembad.
Uw kinderen kunnen spelen in een grote Speeltuin, veilig binnen een omheind gebied.
Neem vandaag nog contact met ons op om vrijblijvend informatie te ontvangen of maak gebruik van onze GRATIS
inspectiereizen om dit project te ontdekken.
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