REF. MRB16824

€435,000 Àtic - Venut/uda

Àtic d'obra nova de 3 dormitoris amb 124m² terrassa en venda a Mijas, Costa del
Sol
Espanya » Costa del Sol » Mijas » 29649
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DESCRIPCIÓ

Impressionant àtic de 3 dormitoris amb vista panoràmica
sobre el camp de golf a venda a 5 minuts de Mijas ia 20
minuts de Màlaga a la Costa del Sol.
Aquest fantàstic àtic de 3 dormitoris forma part d'una promoció d'obra nova amb
vista panoràmica sobre el camp de golf ia la muntanya. Només els residents poden
accedir a aquesta urbanització privada amb jardins comunitaris i piscina.
El pis és gran i espaiós i està construït amb les millors qualitats. L'habitatge disposa
de dues places d'aparcament subterrani i un ampli traster. En adquirir aquest
habitatge podrà gaudir dels avantatges de la Cala Golf Resort i dels seus magnífics
camps de golf.
En entrar a l'àtic trobem el gran saló-menjador obert amb la cuina totalment
equipada just darrere. Les grans portes de vidre donen a l'àmplia terrassa per gaudir
de les vistes. Accedim als tres dormitoris per un passadís. El dormitori principal té
bany privat i armari encastat. El segon i el tercer dormitoris també compten amb
armaris encastats, i comparteixen un bany situat al passadís.

lucasfox.cat/go/mrb16824
Piscina, Terrassa, Llum natural,
Aparcament, Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Muntacàrregues, Obra nova, Traster, Vistes

L'habitatge compta amb amplis finestrals i una terrassa i un solàrium de grans
dimensions per aprofitar l'excel·lent clima de la Costa del Sol.
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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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