Osiedle mieszkaniowe 27 domów w zabudowie bliźniaczej w Marbelli
Ref. 634TH Cena 1 160 000 €
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Osiedle mieszkaniowe składające się z 27 domów w zabudowie bliźniaczej o doskonałej jakości wykończenia.
Dzięki nachyleniu działki domy budowane są na różnych poziomach, gwarantując spektakularne i niezakłócone
widoki na morze z każdego z projektowanych domów.
Projekt oferuje 2 rodzaje domów w zabudowie bliźniaczej, z 4 i 5 sypialniami, rozmieszczone na 3 poziomach:
piwnica, parter i pierwsze
piętro. Będą miały również solarium z prywatnym basenem, z którego będą się roztaczały niesamowite widoki
na morze.
Garaż znajduje się w podziemiach, z wjazdem dla pojazdów z drogi publicznej, dzięki czemu uniknie się ruchu
ulicznego wewnątrz osiedla.
Osiedle będzie oferowało odkryty basen do wspólnego użytku, piękne ogrody i szerokie ścieżki do każdego
domu. W inwestycji znajdzie się również siłownia, do której można wejść z górnej kondygnacji wspólnego tarasu.
Obok siłowni będą łaźnia turecka, sauna, gabinet masażu oraz szatnie i toalety, z których jedna będzie
specjalnie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Ceny od 1.160.000 EUR do 1.560.000 EUR
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