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Ref.: Estudio Morche

Pěkná jasná rekonstrukce 200 m pláž a promenáda El Morche

Popis
Pěkné studio s reformami moderní kuchyně se snídaňovým barem a světlým obývacím
pokojem.
Nachází se 200 metrů od nábřeží a pláže a moře v centru města El Morche.
Nachází se v přední části tradičního místa Fernando tapas v této oblasti.
U dveří budovy je autobusová zastávka.
Byt je obklopen všemi službami, bary na trhu, restaurace, kostel, kavárny a lékárna, zdravotní
středisko, a vzdálenost k promenádě je 200 metrů.
V souladu s vyhláškou Junta de Andalucía 218/2005 z října 11, převodní daň, náklady notáře a
zápisu nejsou zahrnuty v prodejní ceně.
Realitní kancelář neúčtuje kupující poplatky za nákup a prodej ujednání.
Zákazník má k dispozici podrobný informační list nemovitosti, 'DIA', (zkrácený informační
dokument) Ceny jsou platné po dobu 15 dnů, v závislosti na dostupnosti a potvrzení ze strany
majitelů. Popis a ceny uvedené pro nemovitosti k prodeji na této webové stránce jsou
považovány za správné. Informace obsažené na těchto webových stránkách však mohou bý…
vystaveny chybám nebo opomenutím, změnám a výmazům.
Nákup a prodej nemovitosti u nás je rychlý, praktický a jednoduchý, provádíme všechny

charakteristiky
General

Zařízení

1. patro
Výtah
Obývací pokoj s jídelnou
Americká kuchyně
1 koupelnay
Bazén

Povrchy
Zastavěná plocha: 44 m2
Užitná plocha: 31 m2

Poloha

zařízený
Individuální topení
Satelitní anténa

vlastnosti
Vnitřní materiály- dřevo
Vnější materiály- hliník
Keramická podlaha

Zabezpečení
Pancéřové dveře

stav

Urbanizace
V městské oblasti
Pobřeží
Směr sever

Blízko k
Školní areály
Sportovní areály
Kulturní centra

Communications
Autobusy
Nerja (13 min.)

2003
V dobrém stavu

Cena

70.900 €

1,649 €/m2 (Postavena)
2,363 €/m2 (Užitečný)

Energetická třída
Plující

Umístění a životní prostředí
29793, 50 metrů kostel , El MOrche-Torrox , Torrox Costa (Málaga)
Carretera de Malaga-Almeria Edificio Luna, 155
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