
AVENIDA DE EUROPE   SAN JUAN DE LOS TERREROS

Appartementen


met 1,2 of 3 

slaapkamers

Direct aan zee gelegen


met gemeenschappelijk


zwembad

Voor eigen gebruik             


of verhuur

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Optimus Makelaars


Nijverheidsweg 7


5061 KK Oisterwijk

013-7370163


 optimusmakelaars@remax.nl



makelaars-in-brabant.nl
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Wonen in San Juan De Los 
Terreros 
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Is dit jouw droomhuis?

bij de Fullservice makelaar

WELKOM

Je staat op het punt om een belangrijke 

beslissing te nemen; je zag je droomhuis en wilt 

het kopen, maar hoe zit het dan met je huidige 

huis? Krijg je wel een hypotheek rond en welke 

hypotheek sluit het beste aan bij jouw situatie?


Logische vragen die, als je je onvoldoende laat 

voorlichten, in potentie grote gevolgen met zich 

meebrengen voor jouw toekomst! Per slot van 

rekening koop of verkoop je niet elke dag een 

huis. Was het nou maar zo simpel als het 

shoppen voor je favoriete outfit… 

Met een RE/MAX makelaar ben jij in 


goede handen!

RE/MAX Optimus Makelaars is een 


no-nonsense fullservice makelaarskantoor 


dat zich voornamelijk richt op Noord-

Brabant. Onze makelaars hebben ieder hun 

eigen specialisme; ze zijn thuis in hun deel 

van Noord-Brabant.

Volg en like ons online

https://www.instagram.com/
remax_optimus_makelaars

https://www.facebook.com/
robert.slenters

https://www.makelaars-in-
brabant.nl/makelaars/robert-

https://www.linkedin.com/in/
robert-slenters
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1,2 of 3 
slaapkamers
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aangelegde tuinen 
en zwembaden
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WOONOPPERVLAKTE

71-90 m²
INHOUD

210 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

 0-148m²
BOUWJAAR

2023
BADKAMERS

1 - 3
SLAAPKAMERS

2 - 3

STATUS:


beschikbaar






VERWARMING:


airco





ENERGIELABEL:



C






 TUINLIGGING:


diverse





PARKEREN:



openbaar parkeren of 

garage
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KOM VERDER
PÛLPI ZEE FASE 4 / 5 / 6 / 7

Strandappartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers, met een tuin op de 
begane grond en een solarium op de bovenste verdiepingen. 
Appartementen ontworpen om te genieten van het goede klimaat van 
Almería, met grote terrassen. Alle appartementen hebben een 
parkeerplaats. Vraag naar de maatwerkoptie!






Stranden




Maak een wandeling langs de kust wanneer u maar wilt. Geniet van de 
stranden La Entrevista en Los Nardos, gekenmerkt door hun kristalheldere 
water, perfect om te snorkelen, bereikbaar op een steenworp afstand van 
uw huis. Bovendien vindt u vlakbij Mar de Pulpí de paradijselijke stranden 
van San Juan de los Terreros, Mar Serena, Mar Rabiosa, Calipso en nog 
veel meer.




Waar worden de appartementen gebouwd:




Mar de Pulpí Narcisos heeft een goede verbinding via de Autopista del 
Mediterráneo met de belangrijkste steden Almería en Murcia. Op slechts 2 
kilometer afstand bereikt u het stedelijke centrum van San Juan de los 
Terreros, waar u allerlei diensten kunt vinden die nodig zijn voor uw 
dagelijkse leven. Zonder de noodzaak om te verhuizen, heeft dezelfde 
woning een winkelcentrum met onder andere het restaurant La Geoda, 
supermarkten en een sportcentrum. Voor de meer avontuurlijken, ontdek 
in Mar de Pulpí de grootste geode van Europa, met zijn ongelooflijk 
doorschijnende kristallen, in een ijzer- en loodmijn.




golfbanen




Mar de Pulpí is een ideale bestemming voor golfliefhebbers. In de 
dichtstbijzijnde omgeving vinden we tot 3 golfbanen: Aguilón Gol (op 
slechts 11 km afstand), Desert Spring Golf (25 km afstand) en Valle del Este 
Golf (32 km afstand).




optionele meubels




Wij bieden u de mogelijkheid om vanaf de eerste dag te genieten van uw 
huis met alle meubels, decoratie en volledig uitgeruste keuken. Zo is uw 
appartement meteen gebruiksklaar.




SOORT                SLK             BADK    PRIJZEN                        M2

Garage                  0                       0     €9.000 - €16.000       17m2 - 25m2

Appartement       twee                   1     €134.000 - €185.000  71m2 - 131m2 _

Appartement       twee            twee    € 144.000 - € 189.000  93m2 - 141m2 
Appartement       drie              twee    € 176.000 - € 251.000  110m2 -167m2 _





VRAAGPRIJS   VANAF

€ 134.000 K.K.



10



11



12



13



14



15



16

Prachtige stranden 
waar de natuur heeft 
stilgestaan op korte 

afstand gelegen
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Mooie stranden op loopafstand
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fraai aangelegde 
tuinen met 

waterpartijen 
zwembaden en 

speeltuinen
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Fase 6 direct aan 
zee gelegen



21



22

fase 6 2 slaapkamers en


2 badkamers
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fase 6 3 slaapkamer

2 badkamer 
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fase 6 3 slaapkamers

2 badkamers dakterras
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Fase 7  1 slaapkamer         1 

badkamer



29



30

fase 7      2 slaapkamers en     1 

badkamer
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fase 7    1 slaapkamer              1 

badkamer met dakterras
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fase 7    3 slaapkamers en        2 

badkamers
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fase 7  3 slaapkamers en         2 

badkamers met dakterras
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PULPI
WONEN IN

Gelegen aan de Costa Calida, aan de grens tussen Andalusië en de regio van Murcia, 

is Pulpi een niet te missen plaats vol natuurlijke schatten.


Algemeen bekend om zijn buitengewone en unieke reuzengeode, gelegen in het 

gehucht Pilar de Jaravía. De regio onderscheidt zich ook door de culturele rijkdom, 

verschillende stranden en spectaculaire baaien, de ene nog indrukwekkender dan de 

andere. Aan het strand liggen verschillende restaurants, bars en een supermarkt. De 

prachtige golfbanen van Aguilón Golf bieden keer op keer uitdaging voor elke 

golfliefhebber. Het centrum van San Juan de los Terreros ligt op loopafstand.


Op korte rijafstand vindt u de schitterende historische steden Águilas en Lorca.

WELKOM IN PULPI
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Pulpi,

zon, natuur en zee 

zijn de magische 

ingrediënten om te 
genieten.



KOPEN IN 


SPANJE 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Robert Slenters 

Aankoopmakelaar Spanje
Costa-Blanca en Costa-Calida

06 - 38 38 03 00

robertslenters@remax.nl

www.makelaars-in-brabant.nl

Boek nu uw 3 daagse 

bezichtigingsreis

Denkt u aan het kopen van een woning in 

Spanje? 


Boek nu uw 3 daagse volledig verzorgde 

bezichtigingsreis en ontvang de volledige 

kosten van deze reis bij aankoop van een 

woning retour.


- Verblijf in 4 **** hotel incl. alle maaltijden.


- Vliegtickets.


- Vervoer van/naar luchthaven en ter 

plaatse


       Hoe werkt een 3 daagse


       bezichtigingreis?

U vliegt samen met onze   

aankoopmakelaar naar Spanje en 

bekijkt de door u uitgezochte 

woningen. U verblijft in een 4**** 

hotel. Alle maaltijden en het 

vervoer zijn inbegrepen. U 

ontvangt de benodigde hulp bij 

het aanvragen van het NIE 

nummer door een Nederlandse 

advocaat, de opvolging en het 

notaristransport. 

AANKOOP MAKELAAR COSTA- 

BLANCA/CALIDA SPANJE
Onze werkwijze: altijd bereikbaar en gedegen advies. 


Het gehele aan- en verkooptraject uitbesteed aan één van 

onze makelaars zodat je je volledig ontzorgd kunt voelen!

Ook 's-avonds en in het 
weekend beschikbaar

Voor 98% van onze klanten 
vinden wij het droomhuis

Alle info die jij nodig 

hebt, wanneer je het 

nodig hebt

Wij krijgen een 9.6 

van meer dan 250 

tevreden klanten

RE/MAX Optimus Makelaars | Nijverheidsweg 7, 5061 KK Oisterwijk

085-2130300 | optimusmakelaars@remax.nl | www.makelaars-in-brabant.nl


