FOR SALE

Dolores
2506 Dolores
Town house 130m²
Vraagprijs € 205.000 k.k. Sold

FEATURES

Price

€ 205.000 k.k.

Status

Sold

House type

Town house

Build type

Development

Build year

2019

Maintenance inside

Excellent

Maintenance outside

Excellent

Living surface

130m²

Plot surface

135m²

Livingroom surface

50m²

Rooms

4

Bedrooms

3

Bathrooms

3

Floors

2

Hot water

Electric boiler owned

Furnace

(Owned)

Location

Near quiet road

DESCRIPTION

Nog 1 Te Koop !!!
Nieuwbouwproject in het typisch Spaanse dorp Dolores
op slechts enkele minuten lopen van het centrum en
een 20 kilometer van de kust!
Op korte loopafstand vindt u een overvloed aan voorzieningen en faciliteiten, terwijl de
kust zich op ongeveer 20 minuten rijden bevindt!
Deze prachtige nieuwbouwwoningen hebben op de begane grond een open volledig
ingerichte keuken, een ruime woon / eetkamer, vanuit de woonkamer is toegang tot het
terras en een eigen tuin met off-road parking plus privé zwembad; een dubbele
slaapkamers en een en-suite badkamer.
Op de eerste verdieping zijn er nog twee slaapkamers met en-suite badkamers en directe
toegang tot het solarium op de eerste verdieping!
Beschikbaar voor een verbazingwekkende prijs van slechts € 205.000, inclusief
inbouwkasten, vooraf geïnstalleerde airconditioning, de meeste witgoed, privézwembad,
parkeergelegenheid op straat, enz .
SOORTGELIJKE WONINGEN WORDEN VERKOCHT VOOR € 225.000

Last one available !!!
These 5 NEW three bedroom Townhouses in Dolores are
located in a bustling Spanish town, just a few minutes
walk outside the centre.
Within a short walk you can find an abundance of amenities and facilities, whilst the coast
is aprox 20 minute drive away!

DESCRIPTION
These stunning, brand new properties comprise on the ground floor of an open plan fully
fitted kitchen, a spacious lounge/dining room, from the living room is access out to the
front terrace

and private garden with off road parking plus private swimming pool; onedouble
bedrooms and a en- suite bathroom.
On the first floor there are a further twodouble bedroomswith en-suitebathrooms; and
direct access out to the first floor solarium!
Available for an astonishing price of only €205.000, to include fitted wardrobes, preinstalled air conditioning, most of the white goods, private pool, off street parking, etc...
(Corner house € 220.000,-)
Optional an indoor pool ( if possible )
SIMULAR PROPERTIES ARE SOLD FOR € 225.000,-
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