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Nowoczesny apartament w Playa Flamenca, 2 baseny, parking

Informacje o ofercie
Numer referencyjny: 1167/08/E/III
Miasto: Playa Flamenca
Region: Costa Blanca Południowa
Kraj: Hiszpania
Kategoria: Apartamenty
Rynek: Wtórny

Cena: 117 995 €
Informacje dodatkowe
Pokoje: 3
Sypialnie: 2
Łazienki: 2
Powierzchnia mieszkalna: 68 m²

Opis oferty
Na sprzedaż nowoczesny apartament położony w miejscowości Playa Flamenca na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii.
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Niniejsza nieruchomość w tym jej jakość, sposób urządzenia, lokalizacja stanowią o wyjątkowości oferty.
W skład apartamentu wchodzą pomieszczenia: salon – pokój dzienny, dwie sypialnie, dwie łazienki oraz taras. Powierzchnia
nieruchomości to 68 metrów kwadratowych, a tarasu 10 metrów kwadratowych.
W łazience podłogi są podgrzewane.
Okna wychodzą na zadbany teren basenu oraz ogrody pełne zieleni śródziemnomorskiej.
Lokal jest w pełni urządzony i umeblowany, pozwalający na szybkie wprowadzenie się.
Dostęp do morza to jedynie 500-600 metrów, które możemy pokonać swobodnie pieszo.
Budynek jest w bardzo dobrym stanie, zainstalowane są w nim windy, dostępne są tarasy – solaria do opalania. Na terenie
wspólnoty znajdują się dwa bardzo ładne baseny oraz wypielęgnowane ogrody.
Apartament wyposażony jest również w klimatyzację.
Lokalizaja nieruchomości w Playa Flamenca szczyci się dostępnością wszelkich udogodnień: czystych piaszczystych plaż,
sklepów, restauracji, atrakcji turystycznych. Niewielka odległość do La Zenia Boulevard centrum handlowego także podnosi
wartość tego apartamentu.
Na terenie wspólnoty znajduje się parking do swobodnego parkowania samochodu.
Zainteresowała Cię ta nieruchomość ? chcesz otrzymać podobne oferty przed wyjazdem do Hiszpanii na wybrzeże Costa
Blanca? – zatem nie czekaj I 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

●

Basen wspólnoty

●

Taras

●

Winda

●

Umeblowany

●

Pole golfowe

●

Miejsce parkingowe

●

Klimatyzacja

●

Ogródek

www.iberiahome.pl

2

