
REF. LFMA526

220.000 € Pis - En venda
Apartaments de 2 dormitoris en venda en una urbanització nova a l’est de
Mallorca amb accés directe a la platja i vistes al mar espectaculars. Acabats el
juny de 2015. Preus des de 220 000€
Espanya »  Mallorca »  Est de Mallorca »  
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DESCRIPCIÓ

Apartaments de nova construcció en un complex exclusiu
a primera línia de mar a la Costa dels Pins, amb jardí i
piscina comunitaris

Aquests apartaments de 2 dormitoris a la Costa dels Pins de l’est de Mallorca tenen
una posició privilegiada, ja que estan envoltats d’una bellesa natural impressionant i
de moltes cales, platges de sorra blanca i aigües cristal·lines.

Les propietats ofereixen una terrassa privada i alguns dels apartaments tenen també
un jardí privat. Tenen acabats de la més alta qualitat amb accessoris i equipament
d’alta gamma. El complex disposa de piscina comunitària i les propietats tenen una
plaça d’aparcament en el garatge soterrani.

Hi ha 4 camps de golf excel·lents a 10 minuts en cotxe, dels quals el més proper és a
tan sols 900m.

El complex s’acabarà de construir el juny de 2015 i hi ha la possibilitat de
personalitzar els acabats.

lucasfox.cat/go/lfma526

Vistes al mar , A primera línia de 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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