2 Slaapkamer Appartement
in Torre de la Horadada

264.900€

Ref: VABH-1

Type woning : Appartement
Locatie : Torre de la Horadada
Slaapkamers : 2
Badkamer(s) : 2
Bouwjaar : 2023

Zwembad :
Gemeenschappelijk
Tuin : Ja

Opp. woning :

86 m²

Strand :

50 m

Golf :

7 km

Oriëntatie : Uitzicht : Parking : Garage

Inbouwkasten

Keuken apparatuur

Lift

Pre-installatie airco

Rolluiken

Terras

Verlichting buiten/tuin

Verlichting binnen

Nieuw complex, gelegen in een mooie wijk van Torre de la Horadada, Costa Blanca Zuid, op 400 m van het strand. De
woonwijk biedt een ruime keuze aan dagelijkse voorzieningen, met nog meer aanbod in het naburige Pilar de la
Horadada, zoals supermarkten, banken, apotheken, bars en restaurants, en een medisch centrum. Er zijn ook veel
sportactiviteiten mogelijk, zoals tennis/padel, voetbal, een overdekt zwembad, en ﬁtnesscentra. Verder is er keuze uit
4 plaatselijke golfbanen en zijn er watersportmogelijkheden in de jachthaven van Torre de la Horadada. Deze locatie is
zeer populair en dit zullen dan ook snelle verkopen zijn.
Het complex bestaat uit rijtjeshuizen van twee verdiepingen, met 3 slaapkamers en 2 badkamers, en appartementen
met 2 of 3 slaapkamers en 2 badkamers in verschillende modellen.
Je kunt kiezen uit appartementen op de begane grond met grote terrassen; appartementen op de tussenverdieping
met een terras; en penthouses met privésolarium. Alle appartementen hebben een open zitkamer, eetkamer en
keuken, die uitkomt op een terras. De penthouses hebben een buitentrap die van het terras naar het solarium leidt,
waar je van het omringende uitzicht kunt genieten. Alle hoofdslaapkamers zijn en-suite.
De rijtjeshuizen hebben een open woon- en eetkamer, met een kombuiskeuken, een slaapkamer, een badkamer, en
twee terrassen, waarvan een aan de voorkant en een aan de achterkant. De overige 2 slaapkamers en 1 badkamer
liggen op de eerste verdieping, met toegang tot een ruim terras. Deze woningen hebben ook een solarium, waar je
kunt genieten van het mediterrane klimaat en van een panoramisch uitzicht.
De gemeenschappelijke ruimte bestaat uit een groot zwembad en tuinen, met een kinderspeelplaats en een zone met
buiten-ﬁtnesstoestellen. Er is ook een ondergrondse parkeergarage.
De woningen zijn gebouwd met materialen van hoge kwaliteit. Alle woningen zijn inclusief voor-installatie voor airco
en een parkeerplaats in de parkeergarage.
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