yhdentason asuintilat, aurinkokoti, 90,0 m², 269 900 €
Rivitalo, Murcia, San Javier, Murcia, Espanja, Calle Alcobendas 4

Kohdetta myy
Sp-Koti | Seili Investment, S.L
Avenida de las Habaneras 58,
03182 Torrevieja
Puh: 09 2316 1625

Moderneja, erittäin hyvin suunniteltuja rivitaloja siten, että sisätilat ovat yhdessä tasossa. Viimeistely ja loppuunmietityt
yksityiskohdat saavat tämän kohteen tuntumaan kodilta. Kolme makuuhuonetta ja kaksi kylpyhuonetta. Kaikkiin
asuntoihin kuuluu piha, jossa oma, yksityinen uima-allas ja sekä oma, valtava kattoterassi. Rakentamisessa on käytetty
laadukkaita, ensiluokkaisia materiaaleja.
Keittiö on täysin varusteltu ja säilytystiloja on runsaasti. Makuuhuoneissa on integroidut vaatekaapit. Asunnon eristykseen on
kiinnitetty huomiota, siitä on saatu hiljainen ja energiatehokas.
Rakennuskohde sijaitsee Välimeren rannan lähellä, tyypillisessä espanjalaisessa kaupungissa: San Javier. Alueen suurin
ostoskeskus, Dos Mares on 900 m päässä ja siellä on kaikki: paljon vaatekauppoja, erkoisliikkeitä, Carrefour-supermarket,
elokuvateatteri, paljon erilaisia ravintoloita ja kahviloita ja apteekki. Kaikki palvelut ovat alle 1 km päässä.
Välimeren rantaan on 3 km ja kulku sujuu hyvin esim. kävellen. Useita golfkenttiä on lähellä, vain muutaman kilometrin päässä.
Alicante-Elchen lentokentälle ajaa alle tunnissa (65 km) ja Murcian uudelle Corveran kentälle vielä nopeammin (45 km).

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

20580925

Velaton hinta:

269 900 €

Sijainti:

Murcia San Javier, Murcia
Calle Alcobendas 4, 30720
Aurinkokoti Espanjasta
Espanja

Myyntihinta:

269 900 €

Kiinteistövero:

500,00 € / vuosi

Tyyppi:

Rivitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

yhdentason asuintilat , aurinkokoti

Huoneita:

4 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

90,0 m²

Muiden tilojen pinta-ala:

70,0 m²

Kokonaispinta-ala:

160,0 m²

Kerrokset:

1

Rakennusvuosi:

2020 (Uudiskohde)

Käyttöönottovuosi:

2020

Vapautuminen:

Sopimuksen mukaan

Varaustilanne:

Ei varattu

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa ei ole saunaa

Asuntoon kuuluu:

antenni, kaapeli-tv

Asunnon kunto:

Hyvä

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Rakennusmateriaalit: kivi, tiili

WC-tilojen kuvaus:

Lukumäärä: 2

Makuuhuoneiden kuvaus:

Lukumäärä: 3

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Tontin tyyppi:

Tasamaatontti

Tontin pinta-ala:

140,0 m²

Lisätietoa tontista:

Talo on u-kirjaimen muotoinen ja tontti on suorakulmion muotoinen .
Toisessa päädyssä on oma ja upea uima-allas. Taloja on seitsemän
vierekkäin.

Kaavoitustilanne:

Asemakaava

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Koulut: New Casteler yksityiskoulu on 5 km päässä. Palvelut: kaikki
palvelut on vieressä Dos mares ostoskeskukseen on 1 km. Siellä on
Carrefour-supermarketti, ravintoloita, kahviloita ja elokuvateatteri.
Päiväkodit: Paikallinen koulu, jossa alkaa opetus 3-vuotiaana, sinne on
2 km.

Liikenneyhteydet:

Hyvä julkinen liikenne.

Muut lisätiedot
Pihan kuvaus:

Oma upea piha ja siinä ihana oma uima-allas.

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.

