
REF. LFMA520

377.000 € Casa / Vil·la - En venda
Cases de nova construcció de 2 i 3 dormitoris en venda en una urbanització nova
al sud-oest de Mallorca. Acabades a principis del 2015
Espanya »  Mallorca »  South West Mallorca »  

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

100m²
Plànol

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Complex residencial exclusiu i nou al sud-oest de
Mallorca, amb cases adossades de 2 i 3 dormitoris, amb
terrasses privades i jardins

Aquestes cases de luxe noves en venda a Camp de Mar es construiran amb acabats de
la més alta qualitat.

Les cases de 2 dormitoris tindran entre 86m  i 97m  (més jardins i terrasses) i seran
de 2 plantes. La planta baixa inclourà una sala d’estar, cuina i terrassa. També
disposaran de 2 dormitoris dobles, un d’ells amb cambra de bany, en el primer pis
més una terrassa addicional. Tenen preus des de 377 000€.

Les cases de 3 dormitoris tindran entre 112m  i 131m  (més jardins i terrasses) i
tindran 3 plantes. La planta baixa disposarà de sala d’estar, cuina i terrassa. En el
primer pis, hi haurà 2 dormitoris dobles, 1 cambra de bany i una terrassa addicional.
En el segon pis, es trobarà el dormitori principal amb cambra de bany i terrassa. Hi ha
la possibilitat d’afegir un ascensor amb cost addicional. Tenen preus des de
459 000€.

Totes les propietats disposaran de calefacció per terra radiant, aire condicionat i
finestres de doble vidre. El complex oferirà un jardí paisatgístic preciós i una piscina
gran comunitària.

Una gran oportunitat d’invertir en una propietat magnífica en una zona molt
cobejada al sud-oest de Mallorca. El complex s’acabarà de construir durant el primer
trimestre de 2015.

lucasfox.cat/go/lfma520

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Aparcament, Obra nova
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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