
VENUT/UDA

REF. MRB19424

1.190.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic d'obra nova de 2 dormitoris amb 85m² terrassa en venda a Mijas, Costa del Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Mijas »  29649

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

115m²
Plànol  

85m²
Terrassa

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Mijas,
Costa del Sol

Situada a la bonica costa de Mijas, aquesta promoció d'obra nova ofereix
espectaculars pisos d'estil contemporani en una ubicació immillorable. Amb
increïbles vistes al mar des de tots els pisos ia pocs minuts a peu de la platja, la
promoció seria ideal per als que busquen luxe i elegància a la costa del Mediterrani.

Els icònics edificis curvilinis disposen majoritàriament de pisos de 3 dormitoris i 3
cambres de bany, però també hi ha un àtic especial de 2 dormitoris i 2 cambres de
bany. Tots els habitatges són àmplies i reben molta llum natural al llarg de tot el dia
ja que estan orientades cap al sud. Les propietats compten amb un disseny de
l'estudi arquitectònic González & Jacobson que ofereix elegància i modernitat. Entre
d'altres, destaquen les Vanishing glass córners i les precioses cuines a mà. Els
dormitoris principals, igual que els salons, estan distribuïts dins de cada unitat per
gaudir d'unes vistes al Mediterrani. A més, tindrà l'opció de personalitzar el seu
habitatge, de manera que s'adaptarà perfectament a les seves necessitats
individuals.

Les zones comunes són igual d'impressionants, amb una àmplia oferta d'opcions d'oci
i relax amb piscines, jardins tropicals i un gimnàs. Una via de vianants condueix
directament fins a la platja, on podrà banyar-se als llargs mesos d'estiu i donar
passejades per la vora del mar a la tardor i hivern.

Una ubicació immillorable a la costa de Mijas, a prop de camps de golf, instal·lacions
eqüestres i centres comercials, així com nombrosos bars i restaurants.

lucasfox.cat/go/mrb19424

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Traster,
Seguretat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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