
REF. LFMA526

220 000 € Lägenhet - Till salu
2-sovrumslägenheter till salu i ett nytt bostadsområde i Östra Mallorca med direkt
tillgång till stranden och fantastisk havsutsikt. Slutförande juni 2015. Priser från
220 000€.
Spanien »  Mallorca »  Östra Mallorca »  
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ÖVERBLICK

Nya radhus i unikt läge med havsutsikt på Costa de los
Pinos, med gemensamma trädgårdar och pool.

Dessa 2-sovrumslägenheter i Costa de los Pinos i Östra Mallorca befinner sig i ett
eftertraktat läge omgivet av fantastisk natur med många vikar, vita sandstränder och
kristallklart hav.

Fastigheterna har en stor privat terrass och några av lägenheterna erbjuder en
trädgård för privat bruk. De har byggt till högsta standard med exklusiva material och
inslag. Det finns en stor gemensam pool och fastigheterna har en privat underjordisk
parkeringsplats.

Det finns 4 fantastiska golfbanor inom en tio minuters bilresa, den närmaste 900 m
bort.

Utvecklingen kommer att vara klar i juni 2015 med möjligheten att anpassa finish.

lucasfox.se/go/lfma526

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Nybyggd
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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