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Appartement Vakantieverhuur Torrox Costa € 400
Seller Info
Naam:
Competa Properties S.L.
e-mail:
info@competaproperties.com
Voornaam:
Competa
Achternaam:
Properties S.L.
Bedrijfsnaam: Competa Properties S.L.
Dienst Type: Verkopen
Adres:
Avenida de Sayalonga 24
Telefoonnumme +34 (952) 516-107
r:
Website:
http://www.competaproperties.c
om
Extra E-mail: margarita@competaproperties.c
om
Land:
Spanje
Regio:
Andalusië
Provincie:
Malaga
Stad :
Cómpeta
Post Code:
29754
Over mij:
Ieder van ons bij Cómpeta
Properties heet u van harte
welkom in ons mooie dorp dat
gelegen is in de provincie
Malaga in de regio Andalusië in
Zuid-Spanje. Onze wens is dat
u geniet van uw verblijf en dat
u spoedig zult terugkeren naar
een nieuw en prachtig huis in
de zon.
Wij zijn een gerenommeerd en
professioneel makelaarskantoor
en weten uit ervaring hoe te
leven en te werken in de
omgeving. Ons team bestaat uit
een groep mensen uit Cómpeta
en uit andere landen die
samenwerken, elk met hun
eigen capaciteiten, om onze
klanten te helpen.
Dus welk type woning u ook
zoekt, wij kunnen u helpen. We
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hebben een uitgebreid aanbod
penthouse appartementen,
duplex appartementen en
appartementencomplexen te
koop of te huur voor lange
termijn of voor
vakantieverhuur. We hebben
ook veel luxe landhuizen en
villa's te koop om nog maar te
zwijgen van de Townhouses en
Fincas of Cortijos.
U kunt hier bladeren of naar
onze website gaan voor details.
Als u meer informatie nodig
heeft, kunt u ons e-mailen vanaf
deze site via het
contactformulier of het
vermelde telefoonnummer
bellen. Vergeet alsjeblieft niet
te vermelden dat je de woning
op deze website hebt gezien.
Ongeacht het type woon- of
bedrijfspand dat u in Competa
of het omliggende gebied zoekt,
wij zullen u helpen om uw
ideale nieuwe huis of eigendom
te vinden.
Advertentie details

Gemeenschappelijk
Titel:
Beschikbaarheid:
Prijs:
Slaapkamers:
Badkamer:
Beschrijving:

Apartment
Vakantieverhuur
€ 400
2
2
This superb apartment is situated in Torrox Costa, a
few meters from the sandy beaches of Costa Del Sol,
close to supermarkets, bars and restaurants.
The property is on the third floor and very easily
accessed. The attractive apartment includes a large
and very bright living room with lots of space in
which to relax or dine comfortably with access to
several sunny terraces, one of them at the top and a
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equipped open kitchen with dinnig area. A hallway
leads to a double bedroom with a large wardrobe and
an ensuite bathroom with bath, a double bedroom
with double bed and a family bathroom with shower.
One can enjoy the benefits of the roof terrace taking
advantage of the magnificent sea views and enjoy
the best climate in Europe. The apartment includes
satellite and Internet connection and also has a
communal swimming pool and parking place. A
wonderful opportunity to have a dream vacation in
an ideal location.

Plaats
Land:
Regio:
Provincie:
Stad :
Accountadres op de
Maps:

Spanje
Andalusië
Malaga
Torrox Costa
No

Extra informatie
Garage:
Zwembad:
Gebouwd gebied:
Telefoon:
Hjemmeside URL:

Ja
Ja
72 m
34952516107
www.competaproperties.c
om
Referentienummer:
RF110987
XML Feed Reference 2815905
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