
Mølleåparken 2, 3. sal nr. 22 - 6200 Aabenraa
3 værelser
Bolig areal      :        87 m2
Altan       :        18 m2
Leje pris:
Varme a conto:  Vand a conto:

 

Boligkompleks i særklasse midt i Aabenraa’s hjerte overfor havnefronten 
med storslået udsigt, indsvøbt i grønt miljø.
Udover at nyde den centrale beliggenhed i hjertet af Aabenraa med nem 
adgang til alle faciliteter og forretninger i centrum, kan du også nyde den 
skønne udsigt.
Ikke mindst det smukke vue over Aabenraa Fjord og havnefronten fra �ere 
af de skønne og højtbeliggende lejligheder. 
Boligen har stor altan. 

Mølleåparken 2, nr. 22

Bolig    Styrtom Skovvej 12 - 6200 Aabenraa - Telefon +45 7362 6200  - Fax: +45 7362 6201 - www.horup.dk



Mølleåparken 4, 1. sal  nr. 14 - 6200 Aabenraa
2 værelser
Bolig areal      :        75 m2
Altan       :        7,8 m2
Leje pris:
Varme a conto:  Vand a conto:

 

Boligkompleks i særklasse midt i Aabenraa’s hjerte overfor havnefronten, 
indsvøbt i grønt miljø.
Her kan du nyde den centrale beliggenhed i hjertet af Aabenraa med nem 
adgang til alle faciliteter og forretninger i centrum.
Boligen har stor altan.

Mølleåparken 4, nr. 14

Bolig    Styrtom Skovvej 12 - 6200 Aabenraa - Telefon +45 7362 6200  - Fax: +45 7362 6201 - www.horup.dk



Mølleåparken 6, 2. sal  nr. 7 - 6200 Aabenraa
4 værelser
Bolig areal      :        109 m2
Altan       :         7,8 m2
Leje pris:
Varme a conto:  Vand a conto:

 

Boligkompleks i særklasse midt i Aabenraa’s hjerte overfor havnefronten 
med storslået udsigt, indsvøbt i grønt miljø.
Udover at nyde den centrale beliggenhed i hjertet af Aabenraa med nem 
adgang til alle faciliteter og forretninger i centrum, kan du også nyde den 
skønne udsigt. 

Ikke mindst det smukke vue over Aabenraa
Fjord og havnefronten fra �ere af de skønne og højtbeliggende lejligheder. 
Boligen har stor altan.

Boligkompleks i særklasse midt i Aabenraa’s hjerte overfor havnefronten 
med storslået udsigt, indsvøbt i grønt miljø.
Udover at nyde den centrale beliggenhed i hjertet af Aabenraa med nem 
adgang til alle faciliteter og forretninger i centrum, kan du også nyde den 
skønne udsigt. 

Mølleåparken 6, nr. 7

Bolig    Styrtom Skovvej 12 - 6200 Aabenraa - Telefon +45 7362 6200  - Fax: +45 7362 6201 - www.horup.dk
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