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www.villasfox.com Ref 22355 Beschrijving 
 

* 15 minuten rijden naar het strand * 2 luchthavens binnen 45 minuten rijden * Balkon * Uitzicht op de stad
* Dicht bij de bars en restaurants * In de buurt van golfbanen * Dichtbij het medisch centrum * Dicht bij
scholen * Dichtbij supermarkt * Directe aanbieding met Villas Fox * Gemeubileerd * Noordwest-gerichte *

Aparte keuken 
 

Een geweldige prijs voor een modern appartement op de begane grond in het centrum van het zeer populaire dorp San Miguel de
Salinas. Het appartement bevindt zich op de begane grond en bestaat uit een hal met 2 slaapkamers, badkamer, zit-eetkamer, aparte

volledig ingerichte keuken, overdekt balkon met toegang via de woonkamer, terras met toegang via openslaande deuren vanuit de
grote slaapkamer. Beide slaapkamers hebben inbouwkasten. Het appartement grenst aan het gemeenschappelijke zwembad. Het

zwembad is momenteel niet in gebruik, maar zal hopelijk in de toekomst beschikbaar zijn om van te genieten. Een korte wandeling
naar bars, restaurants, scholen en winkels. Een geweldige investeringsmogelijkheid voor iedereen die op zoek is naar een koopje

appartement om van te genieten voor vakanties of permanent wonen. Sleutels in ons kantoor, dus bel ons vandaag om een   
bezichtiging te boeken!

Dit fantastische huis is slechts een van de vele appartementen, herenhuizen en villa's die te koop worden aangeboden door Villas Fox
en die rechtstreeks door de huidige eigenaren zijn aangewezen. We hebben veruit de beste selectie van eigenschappen in het gebied
van San Miguel de Salinas. Ons kantoor bevindt zich op de ringweg San Miguel (Ronda Oeste) tussen het Repsol-benzinestation en de
Masymas-supermarkt. Wij zijn geopend van maandag t / m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en

kijken er naar uit om met u over uw lokale vastgoedbehoeften te praten! We kunnen u ook helpen met NIE-nummers, advocaten,
wisselkantoor, verzekeringen, geavanceerde alarmsystemen, enz. Vraag ons naar onze gedetailleerde koopgids. San Miguel de Salinas

is een zeer populaire Spaanse stad op slechts 7 km van de stranden van Orihuela Costa en wordt omringd door een prachtig
landschap met citrus- en amandelboomgaarden en het nationale park van Sierra Escalona direct voor de deur. U kunt kilometers lang
wandelen en fietsen langs het kanaal dat vlak naast de stad loopt. Er is een grote variëteit aan bars en restaurants, zowel Spaans als
internationaal (bijna 30 in het centrum alleen al, wat betekent dat het jaarlijkse tapas-evenement zeer populair is !!). Als u op zoek

bent naar een vakantiebestemming of een plek om het hele jaar door te leven, San Miguel is een goede keuze omdat het alle
voorzieningen heeft (basisscholen en middelbare scholen met uitstekende reputatie, banken, gezondheidscentrum dat nooit sluit, 3

apotheken, groot openluchtzwembad, voetbal- en atletiekstadion, 5-tegen-5 voetbalveld, tennisbanen, padelbanen, basketbalvelden,
petanca, kroon groene kommen, enz.) en een gezonde mix van Spaanse en buitenlandse buren. Het tempo van het leven is

zachtaardig en ontspannend, en de prijzen in de bars zijn meestal redelijker dan die van de kust (een goed glas rode wijn uit het vat
zal je slechts 50 centimos in sommige bars doen terugbrengen). De wekelijkse woensdagmarkt op straat biedt een uitstekende

gelegenheid om lokaal geteelde verse groenten en fruit, hammen, kazen, olijven, kleding en schoenen, enz. In te slaan voordat u een
drankje en tapas in een van onze vriendelijke taverna's nuttigt! Er is een goede lokale taxiservice en er rijden dagelijks meerdere

bussen naar Torrevieja, Orihuela en Murcia. De luchthaven van Alicante is ongeveer 40 minuten rijden en Murcia en de prijzen in de
bars zijn over het algemeen redelijker dan de kust (een goed glas rode wijn uit het vat zal je slechts 50 centimos terugbrengen in
sommige bars). De wekelijkse woensdagmarkt op straat biedt een uitstekende gelegenheid om lokaal geteelde verse groenten en
fruit, hammen, kazen, olijven, kleding en schoenen, enz. In te slaan voordat u een drankje en tapas in een van onze vriendelijke

taverna's nuttigt! Er is een goede lokale taxiservice en er rijden dagelijks meerdere bussen naar Torrevieja, Orihuela en Murcia. De
luchthaven van Alicante is ongeveer 40 minuten rijden en Murcia en de prijzen in de bars zijn over het algemeen redelijker dan de

kust (een goed glas rode wijn uit het vat zal je slechts 50 centimos terugbrengen in sommige bars). De wekelijkse woensdagmarkt op
straat biedt een uitstekende gelegenheid om lokaal geteelde verse groenten en fruit, hammen, kazen, olijven, kleding en schoenen,

enz. In te slaan voordat u een drankje en tapas in een van onze vriendelijke taverna's nuttigt! Er is een goede lokale taxiservice en er
rijden dagelijks meerdere bussen naar Torrevieja, Orihuela en Murcia. De luchthaven van Alicante is ongeveer 40 minuten rijden en

Murcia kleding en schoenen enz., voor een drankje en tapas in een van onze vriendelijke taverna's! Er is een goede lokale taxiservice
en er rijden dagelijks meerdere bussen naar Torrevieja, Orihuela en Murcia. De luchthaven van Alicante is ongeveer 40 minuten rijden

en Murcia kleding en schoenen enz., voor een drankje en tapas in een van onze vriendelijke taverna's! Er is een goede lokale
taxiservice en er rijden dagelijks meerdere bussen naar Torrevieja, Orihuela en Murcia. De luchthaven van Alicante is ongeveer 40

minuten rijden en Murcia

The information above is provided for guidance only and we cannot be held responsible for any errors.


