
REF 24780 APPARTEMENT 80.000 €

Stad Zone Grootte plot
Comm

Vergoedingen
Jaar Prijs

San
Miguel de

Salinas
Stadscentrum 2 1.0 w 74 m2

134
m2

650 € pa 2004
80.000

€



www.villasfox.com Ref 24780 Beschrijving

* 15 minuten rijden naar het strand * 2 luchthavens binnen 45 minuten rijden * Airconditioning *
Plafondventilatoren * Uitzicht op de stad * Gemeenschappelijke patiotuin * Serre * Directe aanbieding bij
Villas Fox * Exclusief bij Villas Fox * Volledig gemeubileerd * Gazebo * Verwarming * Intercom deur entry

systeem * Wasruimte * Bij bars en restaurants * Bij golfbanen * Bij medisch centrum * Bij openbaar vervoer
* Bij scholen * Bij supermarkt * Open keuken * Bereik / oven * Koelkast * Schuur * Solarium (privé) *

Zwembad (gemeenschappelijk) * Bovenste verdieping * Wasmachine * Op het westen 

San Miguel de Salinas op het westen gelegen, modern appartement op de bovenste verdieping met 2 slaapkamers en een eigen
solarium. Gemeenschappelijk zwembad en lift. Goede locatie. Het appartement bevindt zich op de bovenste (tweede) verdieping van

het zeer populaire Costa Paráiso IV-gebouw aan de rand van het centrum van San Miguel de Salinas. De ontwikkeling is populair
omdat het een zeer goed beheerde gemeenschap van eigenaren is in een modern gebouw met lift en een prachtig zwembad op het

dak (met prachtig uitzicht), in een rustig deel van de stad, maar op slechts een korte wandeling naar supermarkten, bars en
restaurants . Het heeft ook een grote gemeenschappelijke patiotuin waar soms koffieochtend wordt gehouden.

Dit specifieke appartement is zeer goed onderhouden en heeft een glazen terras (serre). Het ligt op het westen, dus het is zeer
helder, vooral in de middag. Bestaande uit 2 slaapkamers, familie badkamer met bad en douche, open keuken, woonkamer en serre.  

Het appartement is voorzien van airconditioning (3 eenheden in beide slaapkamers en een lounge) en profiteert ook van
plafondventilatoren voor uw comfort.

Het appartement wordt volledig gemeubileerd verkocht, behalve persoonlijke spullen. De vloerafmetingen (geconstrueerde m2) zijn
als volgt:  

Appartement: 68,57 m2

Serre: 5,95 m2

Privé dakterras: 59,71 m2

Dit fantastische huis is slechts een van de vele appartementen, herenhuizen en villa's te koop aangeboden door Villas Fox, direct
benoemd door de huidige eigenaren. We hebben veruit de beste selectie van eigenschappen in het gebied van San Miguel de Salinas.

Ons kantoor ligt aan de rondweg San Miguel (Ronda Oeste) tussen het Repsol-tankstation en de supermarkt Masymas. Wij zijn
geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur en kijken er naar uit om uw

lokale onroerendgoedvereisten met u te bespreken! We kunnen ook helpen met NIE-nummers, advocaten, valutawissel,
verzekeringen, geavanceerde alarmsystemen enz. Vraag ons naar onze gedetailleerde koopgids.

San Miguel de Salinas

San Miguel de Salinas is een zeer populaire Spaanse stad op slechts 15 minuten rijden van de stranden van Mil Palmeras, Campoamor,
Cabo Roig, La Zenia, Torrevieja, La Mata, Guardamar enz. En wordt omgeven door een prachtig landschap met citrus- en

amandelboomgaarden en de nationale park van Sierra Escalona recht voor onze deur. U kunt kilometers wandelen en fietsen langs het
kanaal dat direct naast de stad loopt.

Er is een grote verscheidenheid aan bars en restaurants, zowel Spaans als internationaal (alleen al in het centrum van de stad bijna
30, wat betekent dat het jaarlijkse tapasrun-evenement erg populair is !!). Als je op zoek bent naar een vakantiebestemming of een

plek om het hele jaar door te wonen, is San Miguel een geweldige keuze omdat het alle voorzieningen heeft (basisscholen en
middelbare scholen met een uitstekende reputatie, banken, gezondheidscentrum dat nooit sluit, 3 apotheken, grote buitenzwembad,

voetbal- en atletiekstadion, 5-a-side voetbalveld, tennisbanen, padelbanen, baske

De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als richtlijn en we kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten.


