
SÅLD

REF. MRB21999

315 000 € Takvåning - Såld
Nybyggd takvåning med 3 Sovrum med 29m² terrass till salu i Mijas, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Mijas »  29649

3
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2
Badrum  

118m²
Planlösning  

29m²
Terrass
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ÖVERBLICK

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

Denna bostadsutveckling består av sextio lägenheter: fyrtio soliga lägenheter och
tjugo takvåningar med 3 sovrum till priser från 427 000 €. Byggd på ett privilegierat
läge med panoramautsikt över golf och utsikt över bergen, har denna privata gated
utveckling gemensamma trädgårdar och en pool. Alla lägenheter är stora och byggda
enligt hög standard. Varje lägenhet har underjordisk parkering och lagring. Ägare kan
också dra fördel av speciella privilegier på La Cala Golf Resort med sina tre 18-håls
golfbanor.

Varje fastighet är utformad för att utnyttja utrymmet maximalt med vardagsrummen
som vetter ut mot terrasser för full njutning av Costa del Sols underbara klimat
medan stora fönster har fantastisk golf- och bergsutsikt. Lägenheterna har alla
generöst stora sovrum med inbyggda garderober och takvåningarna med 3 sovrum
har ett fantastiskt solarium med designarkipor installerade.

En underjordisk parkeringsplats och privat förråd ingår i priset.

Förväntat överlämningsdatum: 
Fas 1: november 2019 
Fas 2: juni 2020

slingor

Exklusivt läge med utsikt över golf och berg
Gemensamma trädgårdar och pool
Underjordisk parkeringsplats och förråd ingår
Fantastiska terrasser och / eller solarier
Särskilda privilegier på La Cala Golf Resort

lucasfox.se/go/mrb21999

Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Service-hiss, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster
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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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