5 Svefnherbergi Einbýlishús in Cabo
Roig
Ref: V360

Tegund eignar : Einbýlishús

Sundlaug : Einka

Bæjarfélag / Hverﬁ : Cabo
Roig

Garður : Já

!zona : Costa Blanca norte

Eignin snýr : til suðurs

Svefnherbergi : 5

Útsýni : Yﬁr sundlaugarsvæði
og garð

Baðherbergi : 5

Bílastæði : Bílskúr

1.500.000
€

Fermetra stærð
eignar :

440 m²

Stærð lóðar :

1400 m²

Flugvöllur :

40 min

Strönd :

2 min

Borg :

2 min

Golf :

8 min

Geymsla

Öryggiskerﬁ

Bílskúr

Verönd

Heimilistæki

Fataherbergi

Húsgögn fylgja með

Loftkæling

Glæsileg lúxus eign á frábærum stað í Cabo Roig, aðeins um 100 metra frá einstakri strönd.
Húsið sjálft er 440m2 að stærð með mjög rúmgóðri stofu og stóru eldhúsi með mjög góðu skápaplássi, 5 svefnherbergjum, þar af
glæsilegri hjónasvítu með setustofu, sér baðherbergi, stóru fataherbergi og sérsvölum, að auki eru 4 önnur baðherbergi í húsinu og lítið
auka eldhús á annarri hæð. Húsið stendur á glæsilegri 1,400m2 lóð með sundlaug, tveimur veröndum og yﬁrbyggðu bílastæði fyrir 3
bíla auk bílskúrs.
Staðsetningin er frábær en aðeins um 3 mínútur tekur að ganga á ströndina en hún hefur fengið vottun Evrópusambandsins fyrir gæði
sjávar og þjónustu í formi Bláa fánans sem og nokkurra mínútna gangur í líﬁð og fjörið á Cabo Roig Strip, en þar er að ﬁnna ótrúlegt
úrval af veitingastöðum, börum, matvöruverslunum og margt margt ﬂeira
Skammt frá er á 18 holu golfvellirnir Campoamor, Las Ramblas og Villamartin, þar sem njóta má óviðjafnanlegs útsýnis hvort sem er við
að iðka golf íþróttina eða tylla sér á fallega útsýnisbari og njóta þess að hlusta á fagurlitaða páfagaukana kvaka allan ársins hring.
Stutt að fara til annara hverfa, hvort sem er á tveimur jafnﬂjótum, eða á farartæki s.s. á strandsvæði La Zenia, eða til Campoamor
hverﬁsins. En það má segja að ekki sé meira en 15 mín létt labb til allra þessara hverfa.
Auk þess er Zenia Boulevard verslunarmiðstöðin skammt frá, þar sem þín bíður mikið úrval verslana í yﬁr 80.000 m2 verslunarhúsnæði,
að ógleymdir heilbrigðisþjónustu hins margrómaða Torrevieja spítala sem er í 10 mínútna ökufjarlægð að heiman.
Endilega hafðu samband til að fá meiri upplýsingar um þessa glæsilegu eign!
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