Apartamenty w idealnej lokalizacji , Fuengirola
Ref. 697A Cena 365 000 €
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20.42m2

Osiedle 36 apartamentów położone w nadmorskim miasteczku Fuengirola, znajdującym się niedaleko Malagi.
Atrakcją miasteczka są rozciągające się wzdłuż pięknej promenady szerokie, piaszczyste plaże i bogata oferta
gastronomiczna. Dodatkowym atutem jest fantastyczny śródziemnomorski mikroklimat, którym można cieszyć
się przez cały rok.
Osiedle harmonijnie wtapia się w malownicze otoczenie oferując fantastyczne widoki na Morze Śródziemne.
Nowoczesna architektura oraz wysokiej jakości materiały wykończeniowe dopełniają całości.
W strefach wspólnych osiedla znajdą się: basen, pełne bujnej roślinności ogrody i klub socjalny.
W inwestycji użyte zostaną nowoczesne, przyjazne dla środowiska rozwiązania, takie jak panele fotowoltaiczne i
punkty ładowania pojazdów elektrycznych.
Apartamenty wyposażone są w miejsce parkingowe i komórkę lokatorską.
Apartamenty 2 – sypialniowe dostępne od 365.000 euro
Apartamenty 3 – sypialniowe dostępne od 574.000 euro
Apartamenty 4 – sypialniowe dostępne od 632.000 euro
Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami po więcej szczegółów!
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