Referentie: ST1-22053

190.000€
Ground floor apartment In Guardamar

2

2

90m²

N/A

Nieuw appartement met 2 slaapkamers op de begane grond en gezamenlijk zwembad op het dak in het centrum van
Guardamar del SeguraHet appartement beschikt over 2 slaapkamers en 1 badkamer. De volledig ingerichte en uitgeruste
keuken is gescheiden van de woonkamer met dubbele openslaande deuren. De woonkamer heeft grote ramen en het
appartement bevindt zich op de hoek en biedt veel natuurlijke lichtinval. De badkamer heeft vloerverwarming. Het appartement
is voorzien van airconditioning, elektrische rolluiken, een berging en een garage. Het gebouw heeft een prachtig
gemeenschappelijk dakterras met een zwembad en uitzicht over de stad en de kust. Gelegen op een paar minuten van het
strand, tussen mooie groene gebieden en de kust en zeer dicht bij tal van restaurants en winkels. Neem contact met ons op
voor meer informatie, specificaties en de actuele prijzen van de beschikbare appartementen. Kenmerken:+ Volledig ingerichte
en uitgeruste keuken+ Ingerichte badkamers+ Airconditioning+ Vloerverwarming in badkamers+ Opslagruimte+
Gemeenschappelijk zwembad en dakterras met uitzicht op zee Garage € 10.000Nieuw appartement met 2 slaapkamers op de
begane grond en gezamenlijk zwembad op het dak...
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Referentie: ST1-22053

190.000€
Kenmerken
• Kitchen: Fully Fitted
• Pool: Communal
• Furniture: Partially Furnised
• Garden: Private
• Parking: Off Road
• Security: Entry Phone
• Views: Street
• Setting: Town
• Pool: Outdoor Pool
• Security: Electric Shutters
• Climate Control: Underfloor Heating - Bathrooms
• Property Features: Lift
• Climate Control: Air Conditioning
• Security: Shutters
• Property Features: Fitted Wardrobes
• Property Features: Double Glazing
• Property Features: Storage Room
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