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Nowe apartamenty bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania

Informacje o ofercie
Numer referencyjny: 1212/08/E/III
Miasto: Pilar de la Horadada
Region: Costa Blanca Południowa
Kraj: Hiszpania
Kategoria: Apartamenty
Rynek: Pierwotny

Cena: 118 000 €
Informacje dodatkowe
Pokoje: 3
Sypialnie: 2
Łazienki: 2
Powierzchnia działki: 70 m²
Powierzchnia mieszkalna: 65 m²

Opis oferty
W ofercie sprzedaży nowe, piękne apartamenty bungalow w uroczej miejscowości Pilar de la Horadada w Hiszpanii na
www.iberiahome.pl
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wybrzeżu Costa Blanca w odległości 300 metrów od plaży.
Wszystkie apartamenty zostają oddane do użytku w pelni wykończone i wyposażone. Powierzchnia od 65 m2 +taras lub
ogród o powierzchni 65 m2
Na terenie wspólnoty znajdziemy 2 baseny, place zabaw oraz wypielęgnowane ogrody z roślinnością śródziemnomorską.
Apartamenty posiadają 3 pokoje tj. salon pokój dzienny, dwie sypialnie, 2 wykończone łazienki i wyposażoną kuchnię oraz
ogród lub solarium w zależności od wybranego wariantu.
Meble designerskie w kuchni, blat kwarcowym i okap ze stali nierdzewnej.
Stolarka zewnętrzna w aluminium i żaluzje w kolorze okien
Wysokiej jakości wewnętrzna stolarka, lakierowana na biało (drzwi przejścia i drzwi szafek).
Drzwi wejściowe pancerne do mieszkania.
Wnętrze domu w kamionce wysokiej jakości.
Podłogi: weranda, ogród i solarium w kamionce / porcelanowej antypoślizgowej wysokiej jakości.
Solarium z izolacją cieplną i akustyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Fasada pokryta wysokiej jakości porcelaną połączona z białą jednowarstwową powłoką przeciwporostową.
Kuchnia i łazienki pokryte wysokiej jakości ceramiką.
Ceramika sanitarna wysokiej jakości.
Zawieszone szafki umywalkowe.
Produkcja sanitarnej ciepłej wody przez zbiornik na wodę ACS Panasonic 200 L.
Instalacja klimatyzacji i ogrzewania przez kanały, system produkcyjny Panasonic, z możliwością instalacji ogrzewania
podłogowego w całym domu.
Instalacja elektryczna zgodnie z przepisami.
Ceny w zależności od wariantu i wybranych opcji: od € 118,000 do € 152,500
Oddanie do użytku sierpień 2017.
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

●

Pole golfowe

●

Miejsce parkingowe

●

Garaż

●

Klimatyzacja

●

Ogródek
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