REF. MRB21893

€735,000 Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum med 70m² terrass till salu i Mijas, Costa del Sol
Spanien » Costa del Sol » Mijas » 29640
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Mijas,
Costa del Sol med ett start pris på €439,000
Detta förstklassiga komplex designades av de top New York-baserade arkitekterna
Broadway Malyan, den enda utvecklingen av sitt slag som stylas av den här
internationella studion, är verkligen unik. Lägenheterna har en exceptionell
infrastruktur som är utformad för att erbjuda en överlägsen livskvalitet.
Lägenheterna, trädgårdarna och himmelens villor är utrustade i små, privata block
med 5-7 fastigheter var och omges av trädgårdar som är noggrant anlagda för att
skapa en känsla av utrymme och avskildhet. Lyxiga lägenheter med perfekt balans
mellan livskvalitet och kvaliteten på infrastruktur och service.
Dessa nya lägenheter erbjuder ett brett urval av fritids-, kultur- och
wellnessalternativ med jogging- och cykelvägar, ett modernt samarbetande
affärscenter med concierge-service, ett spa och exceptionella middagsalternativ med
en restaurang med Michelin-stjärna.

lucasfox.se/go/mrb21893
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Tennisbana, Gym, Portvakt, , Naturligt ljus,
Padel-bana, , , Gemensam terrass,
Parkering, Djur vänligt, Domotiskt system,
Dubbla fönster, Exteriör, Gourmet lounge,
Grillplats, Larm, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Skönhets salong ,
Utrustat kök

Utvecklingen täcker ett område på över 500.000m², med mer än 100.000m² hållbara
grönområden.
slingor
Många fritids- och hälsofaciliteter
Modernt samarbetande affärscenter
Spa och exceptionella middagsalternativ, inklusive restaurang med Michelinstjärna
Hållbara, anlagda trädgårdar

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se
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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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