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Obniżka
ceny***Samowystarczalny
dom z basenem i działką
blisko morza w Cullera w
bezpiecznym i ustronnym
kurorcie nadmorskim
Cena

85 000,00 Euro

Numer oferty

2320DS

REGION

Costa Blanca

MIASTO

Cullera

TYP NIERUCHOMOŚCI

willa/dom

ILOŚĆ POKOI

3

ILOŚĆ SYPIALNI

2

ILOŚĆ ŁAZIENEK

1

DODATKOWE INFORMACJE

ogniwa fotowoltaiczne, studnia , ogród

ODLEGŁOŚĆ OD MORZA

3 KM

RYNEK

wtórny

.

basen, plac zabaw

Powierzchnia działki

2700 m2

powierzchnia

120 m2

Dodatkowe informacje
ZAPOMNIJ O RACHUNKACH I CIESZ SIĘ WŁASNYM DOMEM NAD MORZEM
Centro Brokers Nieruchomości w Hiszpanii przedstawia ofertę samowystarczalnego ekologicznego domu z basenem w
unikatowej lokalizacji
w bezpiecznym i ustronnym kurorcie nadmorskim

Powierzchnię mieszkalną domu (120m2)stanowią 3 pokoje, w tym 2 podwójne sypialnie,1 łazienka, przestronny salon z
aneksem kuchennym z wyjściem na werandę oraz taras/ solarium
Na działce o powierzchni 2700m2 znajdziemy różne drzewka owocowe tj. pomarancz, cytryna, bananowiec i inne tropikalne
drzewka owocowe.
Dojazd jest asfaltowy.
Dodatkowo na terenie posiadłości znajdujesię basen oraz prywatny plac zabaw dla dzieci.
Działka posiada własną studnię głębinową. oraz wyposażona jest w ogniwa fotowoltaiczne (o mocy pozwalającej podłączyć
tzw. duży sprzęt AGDr i na gwarancji), dzięki czemu jest zupełnie niezależny i jego właściciel nigdy nie będzie płacić
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rachunków za media ). Zapomnijmy o rachunkachidokie

Dom jest usytuowany u podnóża góry z widokiem na jej majestat w otoczeniu bujnej roślinności w poliżu dopływu rzeki Jucar
oraz z dobrym dostępem do plaży i miasta. Idealny dla ceniących sobie spokój i intymność oraz kontakt z naturą
Bardzo dobra lokalizacja
-ok. 8 minut jazdy samochodem do plaży,
-3 km do centrum miasta Cullera
-40 km do lotniska w Walencji.
Cullera to ustronny bezpieczny kurort oferujący bezpieczne plaże w Hiszpanii
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