BOLIGKOMPLEKSET
Mar de Pulpí Jarilla er et boligområde med
1-, 2- og 3-roms leiligheter bare noen få
skritt fra stranden. Nyt solen fra strandbassenget som er omgitt av grøntområder
og vakre hager. Om du føler for en forfriskende opplevelse eller vil utøve en sportslig aktivitet, kan du nyte et av boligområdets bassenger. De minste kan få utløp for
fantasien på lekeplassene som er sikret
med inngjerding og utstyrt med husker og
basseng som utelukkende er for lek og
moro. I mellomtiden kan du stresse ned
og slappe av i et av de oppvarmede boblebadene i Mar de Pulpi Jarilla: Du vil
komme ut som en yngre person og med
den nødvendige energien til å leve ut
drømmeferien din. Hvis du ønsker deg
stillhet og ro, vil stiene omkring
boligområdet med tilgang fra alle hjørner,
være perfekte for lengre turer i det
behagelige middelhavsklimaet.
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BOSTADSOMRÅDET
Mar de Pulpí Jarilla är ett bostadskomplex
med lägenheter om 1, 2 och tre sovrum,
beläget ett stenkast från stranden. Njut av
solen vid strandpoolen som omges av
grönområden med vackra trädgårdar.
Oavsett om du vill svalka dig eller utöva
någon sport, kan du koppla av vid en av
bostadskomplexets pooler. De allra minsta
kan låta fantasin flöda i de säkerhetsinhägnade barnområdena, utrustade med
gungor och barnpool speciellt för deras
lekar. Under tiden kan du koppla av och
befria dig från stress i någon av Mar de
Pulpí Jarillas två uppvärmda jacuzzier. Du
kommer upp som förnyad och med den
energi som krävs för en fortsatt drömsemester. Om du vill ha en stund av lugn och
ro är gångarna, som löper genom, och
ger tillgång till, hela bostadsområdet,
perfekta för att ta långa promenader i det
fantastiska medelhavsklimatet.
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Jarilla

BESKRIVELSE AV BOLIGENE

BOSTADSDETALJER

Boliger med mye lys og 1, 2 og 3 soverom med romslige terrasser.
Boligene i første etasje har overbygd veranda og en hage med
tilgang til stiene som omgir strandbassenget. Denne plassen er
ideell hvis du vil slappe av i skyggen eller sole deg på dine egne
private områder. De som eier boligene i første etasje, har en
terrasse der de kan nyte middelhavssolen. Hvis du bor i toppetasjen, kan du nyte hovedterrassen og solariet der du kan skape ditt
eget utendørs favoritthjørne. Her får du muligheten til å oppleve
unike middager og fester under den stjerneklare himmelen til Mar
de Pulpi. Hver bolig har underjordisk parkering og mulighet til
anskaffelse av oppbevaringsrom.

Mycket ljusa bostäder om 1, 2 och 3 sovrum med stora terrasser.
Bostäderna på bottenplan har en täckt veranda och trädgård med
utgång ut mot gångarna som omger strandpoolen. Detta är en
perfekt plats om du känner för att ta det lugnt i skuggan eller sola
i avskildhet i ditt hem. Bostäderna på första våningen har
tillhörande terrass där innehavarna kan njuta av medelhavssolen.
Om du bor på översta våningen kommer du att vilja tillbringa
dagen med att njuta av din stora terrass och solterrass, där du kan
skapa din favoritplats i huset, utomhus. Här kommer du ha
möjlighet att bjuda på enastående middagar och fester under Mar
de Pulpís stjärnbeströdda himmel. Varje bostad har en tillhörande
garageplats och möjligheten att erhålla ett källarförråd.

TILPASNING OG VALGFRI INNREDNING

ANPASSNING OCH VALBAR INREDNING

Boligene er av beste kvalitet og med forskjellige muligheter til
tilpasning for en sluttbehandling etter ønske uten ytterligere
kostnad.

Bostäderna har utmärkta egenskaper och det finns möjlighet
till anpassning genom val av finish utan extra kostnad.

TM Grupo Inmobiliario tilbyr deg muligheten til å utføre alle
formaliteter i forhold til vann, elektrisitet og gass, slik at du kan
ta i bruk hjemmet ditt fra første dag.
Og for at du ikke skal behøve å bekymre deg for noe og bare
nyte hjemmet ditt fra første dag, kan du kjøpe boligen fullt
møblert og utstyrt. Velg mellom stilene Aktual, Aktual Wood
og Premium.

TM Grupo Inmobiliario ger dig möjligheten att fullgöra alla
formaliteter så som inkoppling av vatten, el och gas för att du
ska kunna använda ditt hem redan från första dagen.
Och för att du inte ska behöva oroa dig för något själv och bara
njuta av din bostad från dag ett kan du köpa din bostad helt
möblerad och utrustad. Välj mellan stilarna Aktual, Aktual
Wood eller Premium.

PREMIUM
Kunstnerisk inntrykk med forbehold om endring. Uten kontraktsverdi.
Konstnärligt intryck med förbehåll för ändringar. Utan avtalsvärde.

Kunstnerisk inntrykk med forbehold om endring. Uten kontraktsverdi.
Konstnärligt intryck med förbehåll för ändringar. Utan avtalsvärde.

SAN JUAN DE LOS TERREROS
COSTA DE ALMERÍA

BELIGGENHET - PLATS
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Hvorfor TM?

Foran dette boligområdet ligger strendene La
Entrevista og Los Nardos, og like i nærheten
strendene San Juan de los Terreros, Mar
Serena, Mar Rabiosa, Calipso, La Higuerica, La
Carolina og vikene til Tía Antonia, Cala Cuartel
og Cala Cerrada.

Framför detta bostadsområde ligger
stränderna La Entrevista och Los Nardos
alldeles i närheten ligger San Juan de los
Terreros, Mar Serena, Mar Rabiosa, Calipso,
La Higuerica, La Carolina och Tía Antonias
vikar, Cala Cuartel och Cala Cerrada.

I de mest nærliggende områdene finnes 2
18-hullsbaner. Aguilón Golf som ligger mindre
enn 3 km fra boligområdet, og Desert Spring
Golf i det typiske ørken-landskapet til Almeria.

I närheten finns två 18-hålsbanor. Aguilón
Golf, belägen 3 km från bostadsområdet
och Desert Spring Golf, beläget i Almerias
typiska ödemark.

Ved siden av boligen ligger kjøpesenteret Mar
de Pulpí som blant annet har flere restauranter,
et supermarked og et sportssenter. Rundt 500
meter unna ligger i tillegg San Juan de los
Terreros som byr på alle de grunnleggende
fasiliteter som trenges i dagliglivet. Og bare
noen få minutter unna med bil ligger Águilas
som har flere kjøpesentre og som byr på de
tjenestene som trenges i en by.

Vid bostadsområdet ligger köpcentret Mar
de Pulpi som bland annat har flertalet
restauranger, en mataffär och ett
sportcenter. På 500 meters avstånd ligger
San Juan de los Torreros med alla basservice för vardagen. Och bara några minuter
i bil bort ligger Aguilas som har flertalet
affärscenter och ett serviceutbud för
städer.

• Mer enn 45 års erfaring
• 100 % overholdelse av leveringsfristen
• Gratis saksbehandling for boliglån
• Ledsagelse og forvaltningsmessig saksbehandling
• Ulike stiler for møblement tilgjengelig som alternativer
• Døgnservice for salgs- og kundeservice
• Garantert omfattende ettersalgsservice
• Europas beste eiendomsutvikler

Varför TM ?

• Mer än 45 års erfarenhet
• 100 % uppfyllelse av leveransdatum
• Gratis hantering av bolån
• Rådgivning och hantering av administrativa
förfaranden
• Olika typer av valbara möbler
• Kundtjänst tillgänglig 24/7
• Omfattande kundservice garanteras
• Bästa bostadsbyggnadsföretaget i Europa

Et bredt utvalg av tjenester og
garantier for deg og hjemmet ditt

TM Svarer
TM Varar

Tjenester
Tjänster

Garanti
Garanti

Ett omfattande utbud av service och
garantier för dig och ditt hem.

Tilpassing
Personalisering

Utleie
Uthyrning

Club TM
Club TM

Español - English - Deutsch - Svenska - Pусский - Frances - Dutch - Polski

Jarilla

- Český - Português - Italiano - 中國 - Lietuvos - Românesc - българс

Immeubles à / Ontwikkelingen in : MALLORCA - COSTA BLANCA - MURCIA - COSTA ALMERÍA - COSTA DEL SOL - MÉXICO

+34 902 15 15 12 | WWW.TMGRUPOINMOBILIARIO.COM | comercial@tmgrupoinmobiliario.com

Boliger ved Almería-kysten
Bostäder vid Almerías kust
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