2 Slaapkamer
Appartement in Pilar
de la Horadada

179.900€

Ref: MVS-600

Type verkoop :

Nieuwbouw

Energie
certiﬁcaat :

In aanvraag

Slaapkamers :

2

Badkamers :

2

Zwembad
:

Gemeenschappelijk

Tuin :

Gemeenschappelijk

Opp. woning :

98m²

Opp. terras :

37m²

Luchthaven :

25 min

Oriëntatie
Zuid west
:

Strand :

5 min

Uitzicht :

Zeezicht

Stad :

2 min

Parking :

Op domein

Golf :

5 min

Wandelafstand dorp

Snel Internet & telefoon

Private tuin

Airconditioning

Gemeubeld

Keukenelektro

Terras

Berging

Garage

Te koop Pilar de la Horadada - Instapklaar hoekappartement op slechts 2 km van het strand van Torre de la
Horadada. Nieuwbouw bungalows, Ultra Modern Ontwerp, met 2 slaapkamers en 2 badkamers
NU: ALL INCLUSIVE - MEUBELS, WITTE GOEDEREN, DOUCHESCHERMEN, SPIEGELS, PRIVATE OPSLAG,
PARKEERRUIMTE, AFGEWERKTE TUIN MET PALMBOMEN, CYPRES, AUTOMATISCHE IRRIGATIE
Het appartement bestaat uit een grote woon / eetkamer, volledig ingerichte keuken, 2 x tweepersoons slaapkamers
waarvan 1 met en-suite badkamer, 1 familie badkamers, een terras en tuin aan de voorzijde, een eigen parkeerplaats,
Er zijn appartementen met een dakterras / solarium of appartementen met een privé tuintje. Ieder appartement
beschikt eveneens over een berging.
Het resort beschikt dan over 2 x gemeenschappelijke zwembaden
Deze woningen zijn gelegen op slechts 2 km van het strand en op loopafstand van het centrum van Pilar de la
Horadada, waar u tal van bars, winkels, restaurants en zoveel meer kan vinden. De luchthaven van Murcia San Javier
ligt op minder dan 15 minuten rijden en de luchthaven van Alicante ligt op ongeveer 50 minuten rijden. Lees hier meer
over Torre de la Horadada.
Wij bieden GRATIS inspectiereizen aan voor onze klanten. U proeft meteen de Spaanse sfeer. En daarnaast maakt u
meteen kennis met ons woningaanbod. Ook voor u hebben wij de perfecte match. Vraag zeker naar de
voorwaarden!
Bereken hier je maximale hypotheek in Spanje
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