Doncella Beach, Estepona
Ref. 022A Cena 895 000 €

2

2

127m2

42.8m2

Osiedle Doncella Beach to elegancja, klasa, dobra jakość i święty spokój.
Luksusowa opcja o najwyższym standardzie jakości, bezpieczeństwa i usług. Doncella Beach składa się z 7
budynków, 85 apartamentów, penthouse'ów i luksusowych apartamentów dwupoziomowych, wyjątkowych ze
względu na lokalizację i wysoką jakość wykończenia oraz dbałość o każdy szczegół.
Lokalizacja: na pierwszej linii pięknej plaży Playa del Cristo, znanej ze urokliwych poranków i magicznych
zachodów słońca. Ciesz się słońcem i światłem przez cały rok, w zasięgu ręki mają golfa, polo, żeglarstwo,
sporty wodne, jazda konna, spa, restauracje, kluby plażowe, najlepsze modne sklepy, luksusowe butiki, kluby
jachtowe, imprezy muzyczne i wystawy sztuki, wszystko, o czym możesz marzyć ...
Mamy jeszcze w ofercie zupełnie nowe mieszkania w Doncella Beach. Zadzwoń do nas, żeby je obejrzeć.
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