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Apartament w pierwszej linii brzegowej z widokiem na morze w
Torrevieja

Informacje o ofercie
Numer referencyjny: 1153/08/E/IV
Miasto: Torrevieja
Region: Costa Blanca Południowa
Kraj: Hiszpania
Kategoria: Apartamenty
Rynek: Wtórny

Cena: 116 000 €
Informacje dodatkowe
Pokoje: 4
Sypialnie: 3
Łazienki: 2
Powierzchnia mieszkalna: 100 m²

Opis oferty
Prezentujemy Państwu wspaniały apartament położony w Torrevieja, na Costa Blanca. Jego atrakcyjność podbija
dodatkowo położenie w pierwszej linii od plaży del Cura.
Boczny widok na morze powoduje, że intensywne słońce latem nie daje znać o swojej uciążliwości. Na dużym tarasie
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można spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, smagani powiewami przyjemnego powietrza ciągnącego się od morza.
Tuż obok apartamentowca znajduje się piaszczysta plaża oraz promenada nadmorska.
Dzięki centralnemu położeniu nieruchomości, można korzystać z przyjemności jakie oferują nam kafejki, restauracje. W
pobliżu położone sa również sklepy oraz wszelkiego rodzaju punkty usługowe.
Apartament posiada 3 sypialnie, salon, kuchnię oraz 2 łazienki.
Pokoje są przestronne. Całkowita powierzchnia apartamentu wynosi 100m2.

Położenie apartamentu w niedalekiej odległości od plaży, widok na morze, a także położenie blisko deptaka gwarantuje
duże zainteresowanie wynajmem nieruchomości.
Torrevieja jest miastem charakteryzującym się całoroczną aktywnością. Swietnie zorganizowana komunikacja miejska
gwarantuje połączenia pomiędzy lotniskiem w Alicante a centrum miasta.
Kolejną korzyścią oferującą przez region jest mikroklimat, wytworzony przez sąsiadujące solanki.
Zalety można wyliczać w nieskończoność, dlatego najlepiej samemu się o tym przekonać i pojawić się na miejscu:)
Zainteresowała Cię ta nieruchomość ? chcesz otrzymać podobne oferty przed wyjazdem do Hiszpanii na wybrzeże Costa
Blanca? – zatem nie czekaj skontaktuj się z nami. Przygotujemy oferty dedykowane specjalnie dla Ciebie, zarezerwujemy
terminy oglądania nieruchomości, pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności oraz kredytu jeśli zajdzie taka potrzeba.
#nieruchomoscihiszpania, #iberiahome

Udogodnienia

●

Widok na morze

●

Taras

●

Umeblowany
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