Täällä on tilaa asua ja nauttia elämästä., 237,0 m², 995
000 €
Omakotitalo, Malaga, Benalmadena Costa, Espanja, Parque San Alfonso

Kohdetta myy
Lomakoti ulkomailta
Hitsaajankatu 6 - Los Boliches
-Torrevieja, 00810 Helsinki

Kaunis viiden makuuhuoneen huvila Benalmadenassa Costa del Solilla. Asunnossa on viisi makuuhuonetta, neljä
kylpyhuonetta, kolme erillistä olohuonetta, useita terasseja. kaksi autotallia ja useita pysäköintipaikkoja.
Ulkobaarialue, vierastalo ja uima-allas, johon on lisätty lastenallas. Kaikki erittäin hyvin suunniteltu sosiaalisen elämän viettoon
auringossa. Rakennuksessa on kaksi kerrosta ja se on erittäin hyvässä kunnossa. Saapuessa sisään taloon sisäpihalta on
ensimmäisenä suuri olohuone, jossa on puiset kattopalkit, takka ja kulku upealle terassille, jolta upeat näkymät itään, etelään ja
länteen. Tässä kerroksessa on kaksi tilavaa makuuhuonetta ja kaksi kylpyhuonetta, joista toinen on omistajan makuuhuoneen
yhteydessä. Saman makuuhuoneen yhteydessä on myös oma terassi.
Asunnossa on avara keittiö, jossa on toinen takka, ruokasali ja pääsy toiselle katetulle terassille ulkona. Alakerrassa on täysin
varusteltu vierasasunto, jossa on oma keittiö, kylpyhuone ja kaksi makuuhuonetta. Sieltä pääsee kulkemaan upealle ja
aurinkoiselle terassille. Talon edessä on uima-allasalue, jossa on useita istumis- ja ruokailupaikkoja. Maisemat on
henkeäsalpaavan kauniit. Ulkobaarista on polku, joka johtaa erilliseen vierastaloon, jossa on keittiö, kylpyhuone ja iso oleskelutila,
sekä oma terassi ja valtava puutarha. Talon takana on iso puutarha, jossa on kaikkea avokadoista sitruspuihin.
Tämä talo on erittäin turvallinen, siinä on sähköportti ja hälytyslaitteet. Lattialämmitys koko talossa, aurinkopaneelit, 800 litran
lämminvesivaraaja. Huvila on lähellä merta, kauppoja ja lähellä ovat myös juna-asema ja linja-autoliikenteen pysäkki.
Ainutlaatuinen huvila, jossa kaikki mitä unelmakoti tarvitsee!
Tervetuloa nauttimaan elämästä Espanjan aurinkoon!

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

20322703

Velaton hinta:

995 000 €

Sijainti:

Malaga Benalmadena Costa
Parque San Alfonso, 29631
Benalmadena
Espanja

Myyntihinta:

995 000 €

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

Täällä on tilaa asua ja nauttia
elämästä.

Huoneita:

Yli 5 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

237,0 m²

Kokonaispinta-ala:

237,0 m²

Lisätietoja pinta-alasta:

Myyjän ilmoittama, Catastron
ilmoittama rakennusala 373m².

Kerrokset:

2

Rakennusvuosi:

2007

Käyttöönottovuosi:

2007

Vapautuminen:

Sopimuksen mukaan

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa ei ole saunaa

Tulisija:

Takka

Asuntoon kuuluu:

antenni

Asunnon kunto:

Tyydyttävä

Energialuokka:

Ei lain edellyttämää energiatodistusta

Vesihuollon kuvaus:

kunnan vesijohto

Viemäri:

kunnan

Sähköliittymä siirtyy:

Kyllä

Siirtyvät liittymät:

Vesilaitoksen sopimus

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaalit: betoni, tiili

Katto:

Kattotyyppi: harjakatto
Kattomateriaalit: Tiili
Kate: Tiili

Keittiön kuvaus:

Lattiamateriaalit: kivi
Seinämateriaalit: osalaatoitus
Liesi: kaasu
Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Tontin pinta-ala:

3 748,0 m²

Lisätietoa tontista:

Tie perille

Lisätietoa tontista:

Tila on jaettu kolmeen erilliseen yksikköön, joista kaksi on ilman
rakennuksia.

Kaavoitustilanne:

Asemakaava

Kaavoitustiedot:

Banlmadenan kaupunki.

Muut lisätiedot
Lisätietoja:

Oppaita asunnon ostoon Espanjasta!
Lisää kohteitamme Costa del Solilta

Tämä on Etuovi.comista tulostettu kohteen esittelysivu. Etuovi.comin ilmoituksessa ei ole välttämättä aina kaikkia
tietoja kohteesta. Varmista kohdetiedot asunnon myyjältä tai kiinteistövälittäjän/rakennusliikkeen omasta
myyntiesitteestä.

