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Ref.: AA-447

APARTAMENT SITUAT A PRIMERA LÍNIA DE PLATJA

Descripció
Oportunitat!!!
Pis acabat de reformar i moblat, 'a punt per entrar a viure'. Davant de la platja de l'encalç
(sortir de l'edifici i trepitjar la sorra d'aquesta platja); orientació sud.
Apartament a primera línia de platja acequión a menys de 50 metres del Club Nàutic de
Marina Internacional, impressionants vistes al mar, 3 dormitoris, 2 banys, saló menjador,
cuina, safareig i terrassa, habitatge de 94m2 20 terrassa, piscina comunitària amb accés
directe a la platja (accés per a minusvàlids en totes les zones comunes) orientació SUD,
envoltada de tot tipus de serveis durant tot l ́any, Piscina comunitària amb accés directe a la
platja (accés per a minusvàlids en totes les zones comunes) orientació SUD, envoltada de tot
tipus de serveis durant tot l ́any , Centre de Salut, Farmàcies, Supermercats, Fruiteries,
Fleques, Aquarel·les, Cafeteries, Restaurants ia tan sols 10 minuts caminant del Centre de
Torrevella.
…
Si vols gaudir del Sol, del mar, de les nits a peu de platja, de pesca, d'esports aquàtics, de
grans sopars a la teva terrassa davant del mar, etc...... aquesta és la teva Casa o 2a

Característiques
General

Equip

9ª Planta
Ascensor
Saló
Cuina moblada
3 Dormitoris
2 Banys
2 Armaris
1 terrasses (20 m2)
Piscina

Situació

Moblat
Electrodomèstics
Adaptat per a discapacitats

Qualitats
Fusteria interior de fusta
Fusteria exterior d’Alumini
Tarima flotant

Seguretat

Superfícies
Sup. Construïda: 94 m2

Estat

Porta blindada
Pany de seguretat
Porter automàtic

Any de construcció: 2021
Reformat

A Àrea Urbana
1ª línea de platja
Orientació Sud
Vista al mar

A prop de
Camps de golf
Centres Comercials
Centres Escolars
Centres Esportius
Centres Culturals
Espais Verds

Comunicacions
Autobusos
C.C. Zenia Boulevard (11
min.)
Aeroport (48 km. - 44 min.)

Preu

265.000 €

2,819 €/m2 (Construïda)

Qualificació energètica
En tràmit

Situació i Entorn

Contacte
APIAZNAR
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