2 Slaapkamer Appartement in
Torrevieja

314.000€ €

Ref: NB201610

Type verkoop :

Nieuwbouw

Zwembad : Ja

Opp. woning :

72m²

Bouwjaar :

2018

Tuin :

Gemeenschappelijk

Opp. terrein :

17m²

Oriëntatie
:

Oost

Luchthaven :

45 km

Strand :

50 m

Uitzicht :

Uitzicht op
gemeenschappelijk
zwembad

Stad :

5000

Golf :

4 km

Parking :

Binnenin complex

Energie certiﬁcaat : C
Slaapkamers :
Badkamers :

2
2

Airconditioning

Dit is een nieuwe residentie met eerstelijns gelegen appartementen met een spectaculair uitzicht over de zee en het
strand. Er is keuze uit appartementen met 2 of 3 slaapkamers en met 2 badkamers. Alle appartementen in de eerste
fase liggen op het zuiden en hebben ruime terrassen en een prachtig uitzicht over de Middellandse Zee. De
appartementen zijn ontworpen met het oog op comfort en gemakkelijk in onderhoud, met een uitstekende kwaliteit. Bij
iedere eigendom hoort een ondergrondse parkeerplaats en berging. Panorama Mar is een afgesloten residentie en is
beveiligd. Grote aangelegde gemeenschappelijke ruimtes die vele voorzieningen, zodat u optimaal kan genieten van
het weer en het uitzicht naar de zee. Er zijn 3 zwembaden; één ervan is een inﬁnity pool en een jacuzzi. De kinderen
hebben hun eigen kinderbad en een speeltuin. Er is directe toegang tot de promenade. Punta Prima ligt op slechts 5
km ten zuiden van Torrevieja en heeft een goede verbinding langs de kustweg en de snelweg. De nabijheid van de
luchthaven van Alicante en San Javier (Murcia) en de hoeveelheid diensten die beschikbaar zijn het hele jaar door,
maken dit een perfecte locatie voor vakantie en voor een langdurig verblijf. Binnen de 10 km afstand zijn er diverse
golfbanen, zoals Villamartín, Campoamor, Las Ramblas, Las Colinas en Lo Romero. Voor uitgebreide shopping kan u
terecht in het befaamde en geliefde La Zenia Boulevard shopping center en Habaneras shopping.
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