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Kenmerken
Woonoppervlakte vanaf 83 m²

Inhoud vanaf 207 m³

Prijs vanaf € 215.000 (excl. BTW)



Omschrijving










In samenwerking met Travensa bieden wij het volgende project aan:




'Cala Salada' is gelegen in Torrievieja, naast het strand van de Locos en de fantastische baaien.




Locatie

‘Cala Salada’ is een residentiele ontwikkeling van 23 woningen met 2 of 3 slaapkamers in een 
privécomplex met een prachtig uitzicht op zee. 

Privécomplex met gemeenschappelijk zwembad, groene zones, kinderspeelplaats, zandbak voor jonge 
kinderen en jeu de boules-baan voor volwassenen.

Het complex is op slechts 150 meter van de beroemde stranden gelegen.




Uitrusting

De keuken is uitgevoerd met hoge en lage kasten, enkele spoelbak en een ‘Silestone’ aanrechtblad.




De badkamers beschikken over porseleinen toiletten en wastafelmeubels.




In alle slaapkamers zitten ingebouwde kasten.




Er is een pre-installatie voor airconditioning aanwezig.




Nieuwbouw / Uitzicht op zee

Vanaf: € 215.000,00 (excl. BTW)

Vanaf: 83,06 m²







Travensa










We bouwen dromen




Travensa is een familiebedrijf, opgericht in 1970 en gespecialiseerd in het bouwen van wooncomplexen 
en residentiële woningen, voornamelijk in Orihuela Costa, Torrevieja en Alicante.






Waarom kiezen voor Travensa?

1.	Bedrijf met vele jaren (45 jaar) ervaring. Zij hebben meer dan 5000 woningen gebouwd en verkocht in 
de hele provincie Alicante (Costa Blanca).




2.	Economisch sterk bedrijf dat niet hoeft te verkopen om nieuwe huizen te bouwen.




3.	Bedrijf dat bankgaranties biedt voor de verkoop van nieuwbouwwoningen.




4.	Bedrijf dat een uitstekende prijs – kwaliteit biedt.




5.	Bedrijf dat alleen materialen van de hoogste kwaliteit gebruikt.




6.	Bedrijf biedt klantenondersteuning vanaf het begin van de aankoop tot de ondertekening van de 
akten.




7.	Bedrijf biedt gratis after-sales service.




8.	Bedrijf werkt samen met een Nederlands advocatenkantoor, zodat u ten alle tijden ondersteund bent 
in alle juridische aspecten.



Foto's













Plattegrond type 2B



Plattegrond type 2A



Plattegrond type 3B



Plattegrond type 3A



INTERESSE
IN DEZE
WONING?
Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor

huizonline.nl

Parklaan 85 a, 5613 BB Eindhoven

+31 85 303 4680

info@huizonline.nl


