3 Slaapkamer
Appartement in Pilar
de la Horadada

166.900€

Ref: MVS-817

Type verkoop :

Nieuwbouw

Bouwjaar :

2019

Energie
certiﬁcaat :

B

Slaapkamers :

3

Badkamers :

2

Zwembad
:

Gemeenschappelijk

Tuin :

Gemeenschappelijk

Opp. woning :

81m²

Opp. terras :

49m²

Luchthaven :

30 min

Oriëntatie
Diverse keuzes
:

Strand :

3.5 km

Uitzicht :

Tuin & zwembad

Stad :

5 min

Parking :

Op domein

Golf :

5 min

Wandelafstand dorp

Snel Internet & telefoon

Vloerverwarming badkamers

Elektrische rolluiken

Verlichtingspakket

Privé parkeerplaats

Pre-installatie airco

Inbouwkasten

Keukenelektro

Terras

Dichtbij strand

Te koop Pilar de la Horadada - Gelijkvloers Appartement te koop in Pilar de la Horadada, Costa Blanca, Spanje
Nieuw project met 24 appartementen vlakbij het dorp Pilar de la Horadada op 3,5 kilometer van de mooie
zandstranden van Torre de la Horadada en El Mojón.
Een exclusieve residentie van moderne bungalow appartementen met materialen van topkwaliteit, 3 slaapkamers op
de begane grond en 2 slaapkamers op de bovenste verdieping, die een geweldig solarium bieden wat u veel privacy
biedt. Beide keuzes hebben ruime terrassen en een eigen parkeerplaats.
Dit wooncomplex biedt ook een aangelegde gemeenschappelijke ruimte met een zwembad, waar u het hele jaar door
van de zon kunt genieten. Het nationaal park Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar is 4 kilometer verwijderd. In
dit beschermd natuurgebied zijn tal van wandel - en ﬁetspaden aangelegd en uitzichtposten van waarop men een
prachtig zicht op het park heeft. Lees hier meer over Pilar de la Horadada
Wij nodigen u uit om deze woning te bekijken en zelf te beoordelen op deze prachtige plek op 2 kilometer van het
strand, omringd door alle voorzieningen die u verwacht, zoals twee winkelcentra, verschillende golfbanen en twee
internationale luchthavens. Reserveer hier uw GRATIS inspectiereizen om dit project te ontdekken.
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