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Ref.: PLA-PIS_16

Apartament de 2 habitacions amb vistes al mar a Baviera Golf

Descripció
Aquest apartament té una vista preciosa sobre el mar i està situat a poca distància a peu del
camp de golf de Baviera.
Aquest apartament lluminós disposa d'una terrassa, que compta amb una zona descoberta i
un altre envidrat que li permet gaudir durant tot l'any, convertint-se en una habitació
addicional.
Disposa de 2 habitacions, una de les quals té vistes al mar, bany privat i una petita oficina.
Des de la cuina es poden veure les vistes, el mateix té una zona de rentat. El menjador ens
convida a gaudir del Tbelleza i la tranquil·litat que ens envolten.
Molt interessant és la zona de garatge, on disposem de dues places d'aparcament i dos
trasters, que en tancar hi ha un espai totalment privat i molt espaiós.
Val la pena un cop d'ull!!!
És un apartament molt còmode amb espais molt ben utilitzats i una vista increïble.
Trucada!!!!
…
No ho dubtis.

Característiques
General

Equip

Ascensor
Saló
Cuina moblada
2 Dormitoris
2 Banys
2 Armaris
1 terrasses
Traster
Garatge compartit (2)
Amb Jardins

Superfícies
Sup. Construïda: 109 m2

Estat
Any de construcció: 2006
Bona Conservació

Situació

Electrodomèstics
Climatitzador d’Aire
Antena parabòlica
Telèfon
Internet/Wifi

Qualitats
Fusteria interior de fusta
envernissada
Climalit
Sòl de Porcellana

Seguretat

Vista al mar

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

Comunicacions
Autobusos
Torre del Mar
Aeroport (45km.)

Porta blindada
Pany de seguretat
Porter automàtic

Preu

196.000 €

1,798 €/m2 (Construïda)

106 €/mes de Comunitat

Qualificació energètica
En tràmit

Situació i Entorn
29751, Baviera Golf, Caleta de Vélez (Málaga)
Bahuinias de Baviera, 7
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