Nowoczesne domki szeregowe w Mijas Costa
Ref. 661TH Cena 560 000 €
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Nowoczesne osiedle 80 domków szeregowych z 3 i 4 sypialniami harmonijnie zintegrowane z naturalnym
otoczeniem, w bliskim sąsiedztwie pola golfowego i zaledwie kilka minut jazdy samochodem od miejscowych
malowniczych plaż w Mijas Costa.
Nowoczesny design i wysoki poziom wykończeń zapewnią mieszkańcom maksymalny komfort. Domki zostały
zaprojektowane z dbałością o najdrobniejszy szczegół, funkcjonalne wnętrza z wyposażonymi kuchniami i
łazienkami, duże tarasy z pięknym widokiem na morze.
W częściach wspólnych osiedla będzie można korzystać z zielonych ogrodów, basenu dla dorosłych, basenu dla
dzieci oraz kącika towarzyskiego.
Wszystkie domy mają garaż i komórkę lokatorską oraz są wyposażone w klimatyzację za pomocą energii
aerotermalnej, ogrzewanie podłogowe w łazienkach oraz podstawową instalację systemu intelligent home.
To wyjątkowe miejsce, w którym wraz z rodziną i bliskimi będziesz mógł cieszyć się szeroką gamą aktywności
sportowych na wolnym powietrzu w unikalnym śródziemnomorskim klimacie przez cały rok!
Ceny 3-sypialniowych domów zaczynają się od 560 000 € do 697 000 €
Ceny 4-sypialniowych domów zaczynają się od 622 000 € do 752 000 €
Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji!
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