REF. MRB20032

€439,000 Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 205m² de jardí en venda a Mijas
Espanya » Costa del Sol » Mijas » 29640
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Mijas,
Costa del Sol amb preus des de €439,000
Aquest complex d'alta gamma va ser dissenyat pels millors arquitectes de Nova York,
Broadway Malyan. És l'única promoció d'aquest calibre dissenyada per aquest estudi
internacional, de manera que és realment única. Els pisos compten amb una
infraestructura excepcional ideada per oferir una qualitat de vida excepcional.
Els pisos, jardins i viles estan disposats en petits blocs privats de 5-7 habitatges
cadascun i estan envoltats de jardins paisatgístics molt ben cuidats que aporten
molta privacitat i una gran amplitud. Pisos de luxe amb un equilibri perfecte entre
qualitat de vida i qualitat de les infraestructura i serveis.
Aquests pisos d'obra nova ofereixen una àmplia gamma d'opcions d'oci, cultura i
benestar, amb camins per córrer o anar en bicicleta, un espai de coworking modern
amb servei de consergeria, un spa i excepcionals opcions gastronòmiques amb un
restaurant amb estrella Michelin.
La promoció té una superfície de més de 500.000 m², amb més de 100.000 m² de
zones verdes sostenibles.

lucasfox.cat/go/mrb20032
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Pista de tennis, Gimnàs,
Servei de consergeria, Llum natural,
Pista de pàdel, Propietat d'època,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
Edifici modernista, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Barbacoa,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre ,
S'accepten mascotes , Saló de bellesa ,
Saló gourmet, Sistema domòtic

aspectes destacats
Nombroses instal·lacions d'oci i benestar
coworking modern
Spa i opcions gastronòmiques excepcionals, incloent el restaurant amb estrella
Michelin
Jardins paisatgístics sostenibles
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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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