REF. MRB19439

€410,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 80m² de jardí en venda
a Mijas
Espanya » Costa del Sol » Mijas » 29649

3

3
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28m²

80m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.cat

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
Mijas, Costa del Sol amb preus des de €410,000
Aquesta excepcional promoció d'obra nova elegant i contemporània ofereix cases i
cases adossades en una ubicació privilegiada amb espectaculars vistes al mar. La
promoció, situada a Mijas, és a prop de platges de sorra precioses i al costat del camp
de golf El Chaparral.
S'ofereixen 50 cases d'estil contemporani: 14 cases i 36 cases adossades. Les cases
són perfectes per a gaudir de la vida a la Costa del Sol amb total comoditat, ja que
compten amb 3 o 4 dormitoris i interiors ben distribuïts. Des de les terrasses, es pot
gaudir d'unes vistes al mar espectaculars i les cases també es beneficien de jardins
privats, ideals per a relaxar-se i aprofitar el clima envejable al màxim.

lucasfox.cat/go/mrb19439
Jardí, Terrassa, Aire condicionat, Calefacció,
Obra nova

Els residents poden gaudir de instal·lacions exclusives, com un club esportiu, piscina i
spa, gimnàs i gimnàs, pista de tennis i zona de putting.
aspectes destacats
Vistes espectaculars al mar
Instal·lacions exclusives de salut i benestar
Ubicació privilegiada molt a prop de platges de sorra
Vistes al camp de golf El Chaparral
Interiors personalitzats amb una distribució excel·lent
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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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