Mirador Golf

mezonety na pobřeží Costa Blanca v Orihuela Costa
maisonettes on the Costa Blanca, at Orihuela Costa

Mezonety, 2 ložnice, 1 velký obývací pokoj, 1 koupelna, komunální bazén

Rozloha: přízemí se zahradou: plocha 48,55 m2, terasa 11,15 m2 / poslední podlaží: plocha 46,85 m2, terasa 9,10 m2, střešní terasa 48 m2

Maisonettes, 2 bedrooms, 1 large living room, 1 bathroom, communal swimming pool

Areas: ground floor with a garden: size 48.55 m2, terrace 11.15 m2 / top floor: size 46.85 m2, terrace 9.10 m2, rooftop terrace 48 m2
Tato fantastická urbanizace má komunální bazén, rozsáhlé oblasti zeleně
a parkoviště. Nachází se pouhých pět minut autem od skvělých písečných
pláží Orihuela Costa a leží u golfového hřiště, které se dokončuje. Mezonety mají 2 ložnice a jsou provedeny ve dvou modelech: přízemí se
zahradou od 30 do 94 m2 a poslední patro se střešní terasou. S jistotou
můžeme říci, že za velmi rozumnou cenu koupíte jednu z nejkvalitnějších
nemovitostí na pobřeží Costa Blanca. Záruka na nemovitost je 10 let.

This fantastic urbanization has a communal swimming pool, vast tracts
of greenery, and parking areas. It is located but a five minutes’ drive from
the gorgeous sandy beaches of Orihuela Costa and lies by a golf course,
just being completed. The maisonettes have two bedrooms each and
come in two models: a ground floor with a garden of 30 to 94 m2, and
a top floor with a rooftop garden. It can be said with certainty that you
can buy some of the best properties along the Costa Blanca at a very
reasonable price. The guarantee for the property is 10 years.

Akční cena / Bargain Price: 93.000 €

Původní cena / Original price:104.000 €
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