5h+2kph+k merinäköala, uima-allas ja autotalli, 174,0
m², 895 000 €
Omakotitalo, Benalmádena, La Capellania, Espanja, La Capellania

Kohdetta myy
Laine Minna
Yrittäjä, KTM, LKV, KiAT
Gsm: +358 40 560 2315
Lomakoti ulkomailta

Upeat näkymät Välimerelle! Neljän makuuhuoneen huvila halutulta La Capellania alueelta
Lähde kanssamme tutustumaan tähän upeaan huvilaan ja sen mahdollisuuksiin! Huvila sijaitsee hiljaisella alueella ja
tarjoaa henkeäsalpaavat näkymät Välimerelle. Huvila on yksitasoinen ja se on remontoitu erittäin korkeatasoisesti. Sisään tultaessa
vastassa on tilava olohuone, jonka yhteydessä on myös upea avokeittiö. Ruokailutilassa on suuret ikkunat, joista on
panoraamanäkymä merelle. Täältä pääset myös lasiovien kautta terassille, joka tarjoaa varjoa, täydellinen ulkona ruokailuun ja
vieraiden viihdyttämiseen.
Päämakuuhuoneesta pääset suoraan liukuovien kautta terassille ja puutarhaan. Maisemoitu puutarha ja uima-allasalue on kauniisti
hoidettu. Huvila on rakennettu alunperin kahdelle tontille, eli tämä tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuden jakaa tontit ja rakentaa vielä
toinen talo puutarhan alaosaan. Huvilan alla on autotalli, josta löytyy myös varastotilaa. Tämä upea kokonaisuus on ehdottomasti
vierailun arvoinen, tällöin pääset itse toteamaan sen tarjoamat mahdollisuudet.
Kiinnostuitko? Lähde kanssamme tutustumaan tähän ihanaan huvilaan!

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

21544613

Velaton hinta:

895 000 €

Sijainti:

Benalmádena La Capellania
La Capellania, 29630
Aurinkorannikko
Espanja

Myyntihinta:

895 000 €

Lisätietoja maksuista:

Huvilasta maksetaan
yhteisömaksua 97€ kuukaudessa
(1164€/vuosi), kiinteistöveroa
2070€ vuodessa ja jätemaksua
275€ vuodessa.

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneistoselitelmä:

5h + 2kph + k merinäköala , uima allas ja autotalli

Huoneita:

5 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

174,0 m²

Kokonaispinta-ala:

174,0 m²

Lisätietoja pinta-alasta:

Terassin pinta-ala 138m2

Kerrokset:

1

Rakennusvuosi:

1972

Käyttöönottovuosi:

1972

Vapautuminen:

Sopimuksen mukaan

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa ei ole saunaa

Asunnon kunto:

Hyvä

Asunnon tilat ja materiaalit
Rakennus- ja
pintamateriaalit:

Pääasiallinen rakennusmateriaali: Tiili

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Tontin pinta-ala:

1 289,0 m²

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Palvelut: Kaikki palvelut lähietäisyydellä.

Liikenneyhteydet:

Málagan lentokentälle n. 15 min ajomatka. Fuengirolan keskustaan 6
km

Muut lisätiedot
Ranta:

Yhteisranta

Lisätietoja:

Lisää huviloita Aurinkorannikolla
Oppaita asunnon ostoon Espanjasta

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.

