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Nowe wille 500 m od morza w Torre de la Horadada

Cena: 585 000 € (2 742 188 PLN)
ID: 20798
kraj: Hiszpania
region: Costa Blanca Południe
miejscowość: Torre de la Horadada
typ nieruchomości: Willa
rynek: pierwotny
powierzchnia: 133 m2
powierzch. działki: 160 m2
pokoje: ( 4 ) sypialnie: ( 3 ) łazienki: ( 3 )

Informacje dodatkowe:
- klimatyzacja
- dwupoziomowe
- balkon/taras
- parking
- garaż
- basen
- ogródek
- osiedle zamknięte

Wille z 3 i 4 sypialniami w Torre de la Horadada, 500 m od morza.
Dostępne są wille w dwóch wzorach D i C. Wszystkie wille posiadają prywatny garaż pod domem i
taras na dachu.
Ceny od 525 000 do 685 000 €
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Willa typu C
Wchodząc do willi typu C, na wprost znajduje się kuchnia i jadalnia. Po prawej stronie znajduje się
salon z dużymi szklanymi przesuwanymi drzwiami wychodzącymi na taras i basen. Po lewej stronie
jest toaleta dla gości i schody. Pomiędzy schodami a toaletą znajduje się wejście do głównej sypialni
z łazienką i dużą garderobą.
Na pierwszym piętrze znajdują się trzy dodatkowe sypialnie, z których jedna z prywatnym tarasem i
łazienką. Dwie pozostałe sypialnie mają wspólną łazienkę.
W piwnicy znajduje się garaż na kilka samochodów.
Willa typu D
Wchodząc do willi typu D znajdujemy się w jadalni patrząc na stylowe schody biegnące przez całą
willę. Salon znajduje się po lewej stronie i ma duże szklane przesuwane drzwi, wychodzące na basen
i taras. Po prawej stronie znajduje się kuchnia i łazienka. Tutaj jest również sypialnia.
Schodząc schodami na dół docieramy do garażu. Wchodząc na górę znajdujemy trzy sypialnie. Dwie
sypialnie dzielą łazienkę. Ostatnia sypialnia to główna sypialnia z łazienką i prywatnym tarasem.
Termin odbioru: 1. kwartał 2023 r.
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