bienvenido a casa.
Välvårdat parhus med söderläge i Los Altos

Mysigt parhus i söderläge med
takterrass och havsutsikt
SkandiaMäklarna erbjuder dig denna välskötta
bostad med takterras och fint gemensamt
område i Los Altos i söderläge med sol hela
dagen.
Bostaden bestar av ett vardagsrum med kök, 3
sovrum och två badrum.
På framsidan av bostaden finns en fin trädgård
med bl a ett olivträd, ett pepparträd, stor
Bouganvilla och en stor terrass som rymmer en
bordsgruppering under tak.
Entréplanet består av ett ljus vardagsrum med
kök i öppen planlösning, två rymliga sovrum och
ett fräscht helkaklat badrum med badkar.
Köket är utrustat med spishäll, ugn, spisfläkt
och kyl-frys kombo. Vid sidan av köket finns ett
utrymme med tvättmaskin och
varmvattenberedare.
På övre våningen finns ett tredje rymligt
sovrum, helkaklat badrum med badkar samt ett
stort förråd med gott om förvaringsutrymme.
Här finns även en stor takterrass med vacker
utsikt över området. På takterrassen finns
utrymme för en stor matgrupp och även en
loungemöblering om det skulle önskas. Trappen
till övre våningen är utvändig vilket innebär bra
förutsättning för uthyrning.
Bostaden säljs möblerad med A/C installerad i
vardagsrummet och alla sovrum.

område: torrevieja - punta
prima - los balcones
utgångspris: 149 000
boarea: 82
rum: 4
byggår: 2000
adress: välvårdat parhus
med söderläge i los altos

Bostadsfakta
Välvårdat parhus med söderläge i Los Altos,
Torrevieja, Spanien

provins
Costa Blanca

område
Torrevieja - Punta Prima - Los Balcones

våning, hiss
0 av 0. Hiss finns ej.

storlek
82 kvm.

rum
4 rum, varav 3 sovrum och 2 badrum.

utgångspris
149 000 EUR

byggnadsår
2000

pool
Ja. Gemensam

terrass
Ja. 15 m²

upplåtelseform
Friköpt

avstånd
Flygplats: 50 000 m
Stormarknad: 350 m

välkommen till
skandiamäklarna
SkandiaMäklarna Spanien har förmedlat attraktiva
bostäder till ett internationellt klientel i nästan
20 år och har idag 17 kontor i Spanien. Vi känner den
lokala marknaden väl och förmedlar mer än en
bostad per dag, varje dag, året om.
Vi finns här för att hjälpa till genom hela processen
att köpa en bostad i Spanien men också för att ge tips
på de bästa restaurangerna, golfbanorna, det inte så
välkända caféet på hörnet som du inte får missa,
de bästa skolorna och shoppinggatorna.
Attraktiva kontorslägen kombinerat med god service
och nära relation till våra kvalificerade
byggherrar och privata säljare ger dig som köpare en
större trygghet. Vi vet skillnaden mellan en bra
affär och en lysande.

Torrevieja
C/ LA Sal 19-21, 03182 Torrevieja

