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Nowe i nowoczesne apartamenty tylko 200 m od plaży w Denii

Cena: 179 000 € (839 063 PLN)
ID: 17721
kraj: Hiszpania
region: Costa Blanca Północ
miejscowość: Denia
typ nieruchomości: Apartament
rynek: pierwotny
powierzchnia: 65 m2
powierzchnia tarasu: 12 m2
pokoje: ( 3 ) sypialnie: ( 2 ) łazienki: ( 2 )

Informacje dodatkowe:
- klimatyzacja
- balkon/taras
- parking
- basen
- winda
- osiedle zamknięte
- widok na morze
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Kompleks mieszkaniowy położony tylko 5 min. spacerem od morza, składający się z wysokiej jakości
nowoczesnego, 3 poziomowego budynku z 4-ma klatkami schodowymi oraz windami, z rozległymi
ogrodami, nocnym oświetleniem, placem zabaw dla dzieci, kortem paddle, podziemnym parkingiem i
wspólnym basenem dla dorosłych oraz dla dzieci.
Apartamenty ( 32 szt.) z 2-ma lub 3-ma sypialniami oraz 2-ma łazienkami zostały zaprojektowane z
wyjątkowym smakiem oraz dbałością o układ wnętrza którego celem jest najwyższy komfort dla
użytkownika. Wszystkie apartamenty mają duże tarasy, z których można podziwiać wspaniałe widoki
na morze.
Przykładowy apartament mieści: 2 dwuosobowe sypialnie z własnymi łazienkami, kuchnię,
salon/jadalnie z wyjściem na taras z widokiem na morze. W opcji 1 miejsce parkingowe i schowek za
9 000 euro w podziemnej hali garażowej.
W wyposażeniu: pomalowane ściany, wykafelkowane ściany w łazienkach i kuchni, meble kuchenne z
blatami roboczymi, okap z wentylatorem wyciągowym, zlewozmywak, elektryczna płyta kuchenna,
elektryczny piekarnik, ramy okienne z PVC z podwójnymi szybami, osprzęt oświetleniowy, armatura
łazienkowa, kabina prysznicowa, biała ceramika łazienkowa, instalacja ciepłej wody użytkowej (
Aerothermal), szafy na garderobę w sypialniach, ceramiczne podłogi, preinstalacja klimatyzacji i
inne.
W spacerowej odległości centrum miasta.
Termin zakończenia inwestycji: lipiec-sierpień 2019.
Znakomite do spędzenia wakacji, na wynajem lub stałego pobytu.
Cena od 179 000 euro.
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