
VENUT/UDA

REF. MRB21999

315.000 € Àtic - Venut/uda
àtic d'obra nova de 3 dormitoris amb 29m² terrassa en venda a Mijas, Costa del Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Mijas »  29649

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

118m²
Plànol  

29m²
Terrassa

+34 605 419 079 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

Aquesta promoció residencial consta de 60 habitatges: 20 àtics i 40 assolellats pisos
de 3 dormitoris des 427.000 €. Aquesta urbanització privada compta amb jardins
comunitaris i piscina, i se situa en una ubicació privilegiada amb vistes panoràmiques
a el camp de golf ia la muntanya. Tots els habitatges són grans i s'han construït amb
les millors qualitats. A més, totes tenen aparcament subterrani i traster. Els
propietaris també poden gaudir dels privilegis especials de la Cala Golf Resort, amb
els seus tres camps de golf de 18 forats.

Els habitatges estan dissenyades per aprofitar a l'màxim l'espai. Els salons s'obren a
terrasses per gaudir a el màxim de l'meravellós clima de la Costa d'el Sol, i els grans
finestrals ofereixen una vista fantàstica sobre el camp de golf ia la muntanya. Tots els
habitatges tenen dormitoris amplis amb armaris encastats i els àtics de 3 dormitoris
tenen un gran solàrium amb tendals de disseny instal·lats.

El preu inclou una plaça d'aparcament subterrani i un traster privat.

Dates de lliurament:

Fase 1: prevista per a novembre de 2019
Fase 2: prevista per a juny de 2020

aspectes destacats

Ubicació exclusiva amb vista a el camp de golf ia la muntanya
Jardins comunitaris amb piscina
Aparcament subterrani i traster inclosos
Terrasses o solàriums fantàstics
Privilegis especials a La Cala Golf Resort

lucasfox.cat/go/mrb21999

Piscina, Terrassa, Llum natural,
Aparcament, Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Muntacàrregues, Obra nova, Traster, Vistes
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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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