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DESCRIPCIÓ

Bungalow d&#39;obra nova de 2 dormitoris en un
complex residencial davant del mar amb unes
instal·lacions comunitàries excepcionals.
Aquest exclusiu bungalow davant del mar a la Nova Milla d'Or s'ha dissenyat amb
materials i acabats de la més alta qualitat per crear un habitatge de primera classe.
La promoció d'obra nova en la qual es troba ofereix un ampli ventall d'instal·lacions
excel·lents que inclouen una piscina infinita climatitzada, piscina infantil, pistes de
tennis i de pàdel i un gimnàs. També hi ha una cuina a l'aire lliure i una zona de
barbacoa perfecta per sopar i divertir a l'aire lliure.
Aquest bungalou ofereix un saló-menjador amb cuina oberta, totalment equipada
amb electrodomèstics Gaggenau, 2 dormitoris i 2 banys complets. La seva fantàstica
terrassa és perfecta per gaudir d'espai a l'aire lliure durant tot l'any.

lucasfox.cat/go/mrb16350
Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Edifici modernista,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Seguretat, Obra nova, Calefacció, Barbacoa,
Alarma, Aire condicionat

Les seves característiques més destacades inclouen finestres de doble vidre amb
aïllament tèrmic i acústic, persianes i tendals automatitzats i portes de garatge
motoritzades, per crear una llar còmode.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquest nou
habitatge exclusiva a la Nova Milla d'Or.
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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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