Luxusní apartmán s předzahrádkou blízko moře, Mar de Pulpí, Španělsko

ID nemovitosti SPT420H0-112
Město Mar de Pulpí
Typ Byt
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ne
Parking Garážové stání
Stav nemovitosti Novostavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2020
Zařízen Možno zařídit
Stav zakázky Aktivní
Patro Přízemí
Cena 220 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout nový luxusní apartmán s předzahrádkou a blízko moře na lokalitě Mar de Pulpí v provincii Almería v Andalusii ve

Španělsku. Apartmán o celkové ploše 110,17 m2 (obytná pak 76,38 m2) je situován v přízemí třípodlažního řadového apartmánového domu.
Nachází se v něm obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, prádelna, dvě koupelny, tři ložnice a terasa (21,29 m2) s předzahrádkou (43
m2). Apartmán je vybaven klimatizací a orientován na východ. Náleží mu i jedno garážové parkovací stání č. 79 a příslušná sklepní kóje č. 79 v
suterénu budovy. Za příplatek je možné apartmán vybavit nábytkem, na výběr máte ze dvou variant Aktual, a L-Gance. Vybírat můžete z
apartmánů se dvěma nebo třemi ložnicemi, s jednou nebo dvěma koupelnami, s celkovou plochou od 71 m2 do 167 m2 a v cenové relaci od
133.000 € do 256.000 €. Apartmány v přízemí disponují předzahrádkou a krytou terasou, apartmány v prvním patře zas slunnou terasou a
apartmány ve druhém patře velkou střešní terasou s výhledem na moře, venkovní sprchou a vodovodním kohoutkem, přípojkou na elektřinu a
televizi. Všem apartmánům náleží jedno garážové parkovací stání. Mar de Pulpí je jedinečný residenční projekt, jenž poskytuje luxusní bydlení v
zeleni a zároveň blízkou dostupnost písečných pláží Playa Los Nardos a Playa La Entrevista. V areálu tak naleznete zahradu, bazén s vířivkou a
venkovní sprchou, terasy ke slunění s lehátky, dětské hřiště, sportovní a relaxační vyžití. Také se můžete těšit na obchodní centrum, restauraci,
obchůdky nebo sportovní centrum. Projekt je stavěn v duchu moderní vzdušné architektury, plně respektující místní prostředí a klima. Golfová
hřiště Aguilón Golf a Desert Spring Golf jsou vzdálena jen pár kilometrů. Kompletní občanská vybavenost je dostupná v blízkém městě San Juan
de los Terreros vzdáleném jen 2 km. Za návštěvu zajisté stojí i největší geoda v Evropě a její neuvěřitelně průsvitné krystaly uvnitř starého dolu
na železo a olovo. Vzdálenost k moři a pláži je přibližně 600 m.
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