108,3 m², 329 450 €
Omakotitalo, San Miguel de Salinas, Cdad. de las Communicaciones, Espanja,
Calle Lo Aquirre 2-7

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

Uskomattoman upeat näköala-huvilat San Miguel de Salinaksessa.
24 uutta huvilaa kohoaa rinteeseen nauttimaan näköaloista, jotka ulottuvat läheisten mantelilaaksojen yli
vaaleanpunaiselle suola-järvelle ja Välimerelle asti. Jokaisen villan pihalta löytyy oma uima-allas ja olohuoneen suuret lasiovet
päästävät luonnonvalon kauniisti sisälle. Tyyli ja laadukkuus ovat olleet avaintekijöitä tämän kohteen toteutuksessa ja täällä voit
nauttia olostasi ihaillen auringonlaskun värejä omalta terassiltasi.
Valittavanasi on 3 erilaista talovaihtoehtoa ja tonttien koot liikkuvat 225 m2 ja 516 m2 välillä. Kaikki palvelut löytyvät läheisestä San
Miguel de Salinaksen idyllisestä kylästä: Kaupat, ravintolat ja baarit, terveyskeskus, apteekit, peli- ja urheilukentät sekä
kansainväliset koulut ovat kaikki ulottuvillasi. Golffaajalle tämä on paratiisi: mm. Las Colinaksen palkittu kenttä on vain muutaman
minuutin ajomatkan päässä. Torreviejan kaupunki sekä Orihuela Costan palvelut ja ostoskeskukset sekä upeat sinisen
lipun-hiekkarannat löydät kaikki 15 minuutin ajomatkalla.
Jokaisessa talomallissa on 3 makuuhuonetta, 2 kylpyhuonetta sekä erillinen wc, valoisa olohuone sekä tyylikäs keittiö, kattoterassi
ja pihalla oma uima-allas. Joissakin villoissa on n. 90 neliön kellari-kerros valmiina ja loppuihinkin sen toteuttaminen on mahdollista.
Huvilat valmistuvat syyskuussa 2018.
Vielä ehdit valita omasi ja vaikuttaa toteutukseen! Kysy lisää

Asunnon perustiedot

Hinta ja kustannukset

Kohdenumero:

9972357

Velaton hinta:

329 450 €

Sijainti:

San Miguel De Salinas Cdad. De
Las Communicaciones
Calle Lo Aquirre 2-7, 03193 San
Miguel De Salinas
Espanja

Myyntihinta:

329 450 €

Tyyppi:

Omakotitalo (Kiinteistö)

Omistusmuoto:

Omistusasunto

Huoneita:

4 huonetta

Asuintilojen pinta-ala:

108,3 m²

Kokonaispinta-ala:

108,3 m²

Kerrokset:

2

Rakennusvuosi:

2018 (Uudiskohde)

Käyttöönottovuosi:

2018

Varaustilanne:

Ei varattu

Asunnon lisätiedot
Sauna:

Asunnossa ei ole saunaa

Asunnon kunto:

Hyvä

Asunnon tilat ja materiaalit
Kylpyhuoneen kuvaus:

3

Makuuhuoneiden kuvaus:

Lukumäärä: 3

Asunnon tontti
Tontin omistus:

Oma

Tontin pinta-ala:

279,5 m²

Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut:

Koulut: Phoenixin kansainvälinen koulu lähellä. Espanjalaiset koulut alaja yläaste kylän keskustassa. Orihuela Costalla noin 10 minuutin
ajomatkan päässä suomalainen koulu (Skandinaviska skolan). Palvelut:
Kylän kaikki palvelut muutaman minuutin ajomatkan päässä: Kauppoja,
ravintolat ja kahvilat, terveyskeskus, apteekit, ulko-uimala ja
urheilukentät.

Liikenneyhteydet:

Alicanten lentokenttä noin 40 minuuttia. Torreviejan keskustaan noin 15
minuuttia, Orihuela Costalle 10 minuuttia. Murciaan pääsee bussilla
useita kertoja päivässä.

Muut lisätiedot
Lisätietoja:

Lisää asuntoja Costa Blancalta
Lataa opas asunnon ostosta ulkomailta

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.

