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Ref.: SAL-TO-MEDI-2

Apartament de 2 habitacions a la platja a 300 metres del mar.

Descripció
Aquest apartament forma part d'un desenvolupament de 21 habitatges de 2 i 3 dormitoris,
dissenyats perquè la llum inunda totes les estances. També disposa de cuines pràctiques
moblades i obertes a la sala d'estar. Els apartaments disposen d'àmplies terrasses amb vista
sobre el mar i estan totalment equipades amb aire condicionat. Tot això en una zona
tancada amb piscina, situada a la nova zona d'expansió de Torre del mar. L'urbanització es
troba ubicada en una urbanització envoltada de grans avingudes, bulevards, parcs i jardins
on poder passejar, practicar esports o prendre el sol gairebé tot l'any.
Parlar d'aquest pis està parlant d'exclusivitat i qualitat.
Una ubicació privilegiada per a una casa amb un estil únic. El paradís va fer realitat al teu
abast.
A un pas de la platja amb unes vistes immillorables i un entorn immillorable per a tu i la teva
família.
Bones comunicacions i tot el que necessites per al teu dia a dia supermercat, escoles,
hospitals, centre comercial.....…
A primera línia de mar, les àmplies platges, els esports nàutics, a prop del camp de golf, i la
variada oferta de restaurant i oci de qualitat fan de Torre del mar una destinació ideal per

Característiques
General

Equip

2ª Planta
Ascensor
Saló
Cuina moblada
2 Dormitoris
2 Banys
2 Armaris
1 terrasses (11 m2)
Traster
Rentador
Garatge compartit (1)
Piscina
Amb Jardins

Situació

Electrodomèstics
Climatitzador d’Aire

Qualitats
Climalit
Sòl de Porcellana

Seguretat
Porta blindada
Pany de seguretat
Vídeo porter

Superfícies
Sup. Construïda: 76 m2
Superfície Útil: 65 m2

Urbanizaciò
A Àrea Urbana
< 500 m. de platja

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

Comunicacions
Autobusos
Málaga
Aeroport (44km.)

Preu

176.000 €

2,316 €/m2 (Construïda)
2,708 €/m2 (Útil)

Qualificació energètica
En tràmit

Situació i Entorn
29740, Torre del Mar (Málaga)
Calle Mar Cantábrico 2º B, unde

Contacte
QUINTAMAR

+34 952 534 791
info@quintamar.es
Urbanización Laguna Beach, Módulo comercial B, Local 14 . 29793, Torrox (Málaga)
www.quintamar.es

