INMOBILIARIA MIMI
+34 654271312
inmobiliariamimi@gmail.com

Ref.: Apart 78215MM

-Excel·lent platja d' 1 habitació 2a línia a 50 metres del passeig

Descripció
Excel·lent ubicació a 50 metres del passeig marítim i la platja de Ferrara, àmplia i lluminosa,
amb un gran dormitori amb armari encastat i finestra a l'exterior amb vistes al mar i als
jardins de la urbanització, el saló és ampli i lluminós té una gran terrassa De vidre incorporat
i a través de les finestres permeten l'entrada del sol a les tardes i vistes als jardins i al mar.
La cuina és d'estil americà i disposa de bar i d'una finestra que permet veure els jardins.
El bany és ampli i pràctic, amb una safata de dutxa moderna.
El saló disposa de material A/A,
Comprar i vendre un immoble amb nosaltres és ràpid, pràctic i senzill.
Assessorament legal inclòs.
Respondrem a totes les seves expectatives i inquietuds amb els nostres.
Nosaltres no cobrem Comissió al comprador.

Característiques
General

Equip

2ª Planta
Ascensor
Saló
Cuina americana
1 Dormitori
1 Bany
1 Armari
1 terrasses (9 m2)
Piscina
Amb Jardins

Situació

Moblat
Electrodomèstics
Climatitzador d’Aire
Adaptat per a discapacitats

Qualitats
Fusteria interior de fusta
Fusteria exterior d’Alumini
Sòl de Terratzo

Superfícies
Sup. Construïda: 67 m2
Superfície Útil: 55 m2

Estat

Urbanizaciò
A Àrea Urbana
2ª línea de platja
Orientació Sud-oest
Vista al mar

A prop de
Centres Escolars
Centres Esportius
Centres Culturals
Espais Verds

Comunicacions
Autobusos
NERJA (7 min.)

Any de construcció: 1980
Excel·lent Conservació

Preu

119.900 €

1,790 €/m2 (Construïda)
2,180 €/m2 (Útil)

Qualificació energètica
En tràmit

Situació i Entorn
29793, Jardins de tennis piscina, Centro Internacional , Torrox Costa (Málaga)
avda Peñalver a 50 mts playa y mar 2da planta , 77

Contacte
INMOBILIARIA MIMI

+34 654 271 312
inmobiliariamimi@gmail.com
Avenida América bloque 89 bajo nº 3 . 29793, Torrox Costa (Málaga)
www.inmobiliariamimi.net

