Piękne współczesne apartamenty w Benalmadena, Costa del Sol, Hiszpania
Ref. 483A Cena 369 000 €
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Wysokiej jakości, innowacyjny i zrównoważony projekt osiedla ukrytego w łagodnym zielonym zboczu, z
widokiem na wybrzeże Fuengirola, w spokojnej okolicy.
Inwestycja obejmuje obszar o powierzchni ponad 500 000 m2, z ponad 100 000 m2 terenów zielonych, wraz ze
ścieżkami spacerowymi, ścieżkami do biegania i ścieżkami rowerowymi, które stanowią integralną część
projektu, gdzie kładzie się nacisk na dobre samopoczucie mieszkańców.
Osiedle będzie miało nowoczesne, współdziałające centrum biznesowe z usługami concierge zaprojektowanymi
dla wygody użytkownika.
Właściciele mają do dyspozycji liczne, dostępne na miejscu udogodnienia, od mini-galerii po mistrzowskie
obiekty sportowe, spa i wyjątkowe lokale gastronomiczne.
Plany na przyszłość obejmują miejsca zabaw dla dzieci, park zoologiczny, miejsce na organiczne produkty
warzywne, transfer do klubu plażowego, elektrycznych stacji rowerowych i samochodowych.
Ponad 60 pól golfowych w promieniu jednej godziny, żeglarstwo, polo, jazda konna i sporty wodne - wszystko na
wyciągnięcie ręki.
Krótko mówiąc, projekt ten jest przeznaczony dla tych, którzy cieszą się życiem, pracą i zabawą w pełni.
Ceny zaczynają się od 369.000 euro.
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