
VERKOCHT

REF. MRB7230

450.000 € Penthouse - Verkocht
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Mijas, Costa del Sol

Een gloednieuw residentieel complex in La Cala de Mijas, een prachtige, rustige
locatie, ideaal voor gezinnen, op slechts enkele minuten van het strand en met
uitzicht op de golfbaan La Noria (het eerste tee is 4 minuten lopen). Het complex ligt
in de buurt van het charmante oude centrum van het dorp Mijas en de golfbanen en
stranden van La Cala de Mijas. Het is perfect gelegen om te genieten van alles wat
het gebied te bieden heeft. De locatie is nog meer ideaal, omdat er geen auto nodig
is vanwege stranden en alle voorzieningen op minder dan 10 minuten lopen.

Elk huis binnen het complex wordt gebouwd volgens een hoge standaard en een
voortreffelijk ontwerp. Grote ramen laten veel natuurlijk licht binnen, terwijl elk
appartement een eigen terras heeft waar u heerlijk kunt ontspannen en genieten van
het benijdenswaardige mediterrane klimaat.

Het complex heeft uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen voor het hele
gezin, waaronder tuinen, zwembaden, speeltuin voor de kinderen, paddletennisbanen
en een multifunctionele ruimte.

De community is 11 jaar geleden opgezet en daardoor is alles goed gestructureerd en
georganiseerd. Op dezelfde manier is 60% van de inwoners full-time, wat betekent
dat het nooit een spookstad is tijdens het laagseizoen.

De licentie voor deze ontwikkeling is toegekend en het werk begint nu aan dit
opwindende project aan de Costa de Sol.

Deze ontwikkeling zou voor iedereen een geweldige investering zijn vanwege de grote
vraag naar woningen op loopafstand van het strand en voorzieningen. Het potentieel
voor onroerend goed kan tot 7% bedragen, waarbij de bruto break-even (ter dekking
van uw jaarlijkse kosten) minder dan 4 weken is, als het onroerend goed werd
verhuurd. Er zijn ook lage community fees, voor slechts 120 € / maand.

lucasfox.co.nl/go/mrb7230

Zwembad, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Berging
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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