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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Mijas,
Costa del Sol

Beläget på den vackra kusten Mijas, erbjuder denna helt nya utveckling fantastiska
moderna lägenheter på ett oslagbart läge. Med vacker havsutsikt från varje lägenhet
och inom gångavstånd till stranden, är utvecklingen idealisk för dem som söker lyx
och elegans på Medelhavskusten.

Den ikoniska, krökta byggnaden erbjuder oftast 3 sovrum, 3 badrumslägenheter och
det finns också en speciell 2 sovrum, 2 badrum penthouse. Varje lägenhet är rymlig
och har ett överflöd av naturligt ljus hela dagen tack vare dess sydliga riktning.
Designad av arkitektfirmaet González & Jacobson, har fastigheterna utformats med
elegans och modernitet i åtanke; stå ut funktioner inkluderar försvinnande glas hörn
och vackra handgjorda kök. De stora sovrummen har placerats i varje lägenhet för att
få ut det mesta av Medelhavet, liksom de levande områdena. Dessutom, med
möjlighet att personifiera den valda lägenheten, är det garanterat att varje fastighet
passar perfekt för köparens individuella behov.

De kommunala grunderna är lika imponerande. Med pooler, tropiska trädgårdar och
ett gym erbjuder utvecklingen gott om fritids- och avkopplingsmöjligheter. En privat
väg leder direkt till stranden som kan avnjutas både under de långa
sommarmånaderna och för promenader vid havet på hösten och vintern.

Nära till golfbanor, ridning och kommersiella centra samt många barer och
restauranger är detta verkligen en exceptionell utveckling på en oslagbar plats vid
Mijas kust.

lucasfox.se/go/mrb11433

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Gym, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Säkerhet, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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