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Prijs: 620000 €

Penthouse in Torreblanca
Referentie: R3756700

Slaapkamers: 5

Badkamers: 5

Plotgrootte: 0m2

Bouwgrootte: 250m2

Terras: 84m2

Exp: 18/07/2021
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Plaats: Torreblanca
Indrukwekkend en uniek duplex penthouse in Tussen TorreBlanca en Los Pacos
Binnen 5 minuten lopen naar voorzieningen, scholen, openbaar vervoer en een wandeling van 10-15 minuten naar het
strand.
Een onberispelijke gemeenschap met 24-uursbeveiliging Camaras, fitnessruimte, sauna en een prachtig zwembad en
tuin. Gebouwd volgens zeer hoge normen.
De eigenaar kocht dit eigenschap off-plan en besloot om lid te worden van 2 appartementen in één grote
accommodatie. Gedistribueerd als volgt:
Eerste niveau met een grote lounge / eetkamer met een prachtig uitzicht op Fuengirola en de zee, toegang tot het
terras dat de hele dag zo lang is.
1 slaapkamer en 1 badkamer op deze verdieping, een wasruimte die ook kan worden gebruikt als kantoor,
onafhankelijke keuken volledig uitgerust en een toilet.
Dan nemen we de trap naar het tweede niveau met 4 slaapkamers en 3 badkamers. Alle badkamers hebben
vloerverwarming.
Alle slaapkamers op dit niveau hebben toegang tot het terras.
De 2 achter slaapkamers hebben een suite badkamer en een eigen terras met een prachtig uitzicht op de bergen.
De 3e slaapkamer die nu wordt gebruikt als een tweede lounge, maar is een grote slaapkamer.
Hoofdslaapkamer met wandelkast, op suite met douche en bad.
Groot terras opnieuw met een panoramisch uitzicht.
2 privéparkeerplaatsen inbegrepen in de prijs.
Het is een must-see!

Kenmerken:
Ligging

Zonorientatie

Huidige Staat

Dichtbij zee

Zuid

Uitstekend

Dichtbij stad

Zuid West
West

Zwembad
Gemeenschappelijk zwembad

Klimaatbeheersing
Airconditioning

Uitzicht
Bergen

Centrale verwarming

Weids
Zwembad
Zee

Extra's
Nabij vervoer

Keuken
Volledig ingericht

Tuin
Gemeenschappelijk

Beveiliging
Omheind complex

Parkeergelegenheid
Ondergronds

Categorie
Koopje

24

Garage

Investering

Privé terras
Inbouwkasten

Privé
Meer dan een
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