Osiedle z prywatną laguną w Casares
Ref. 306A Cena 330 000 €

2

2

88m2

106m2

34m2

Wyobraź sobie ...
Laguna - krystalicznie czysta, zawsze turkusowa
Słońce i łagodne temperatury przez cały rok
boiska piłkarskie wielkość 1,4 ha lub 1,5 ha
Ponad 100 m prywatnej plaż
Jakość życia w osiedlu zamkniętym
Idealne i bezpieczne środowisko do uprawiania sportów wodnych takich jak windsurﬁng, kitesurﬁng, paddle
surﬁng, kajakarstwo i wiele innych
Wyobraź sobie, że wszystko to znajduje się u progu Twojego domu ...
2 i 3 pokojowe apartamenty ze spektakularnymi tarasami.

To osiedle to rezydencja Twoich marzeń, laguna rozciągająca się na ponad 40 000 m2 z egzotycznymi
ogrodami.
Kryształowe wody jeziora są zawsze czyste i otaczają go najpiękniejsze krajobrazy. Raj dla uprawiania licznych
sportów wodnych, takich jak surﬁng, paddle, kajakarstwo, żeglarstwo, kitesurﬁng i windsurﬁng, itp ...
Pierwsza laguna, zbudowane w Europie, do wyłącznego użytku osiedla: kompleks mieszkaniowy we
współczesnym stylu śródziemnomorskim w granicach miejscowości Casares, pięknej "białej wioski", znanej ze
szlaków spacerowych oraz najlepsze zatoczki do pływania, wędkowania i nurkowania.
Osiedle oferuje przestronne przestrzenie mieszkalne, które otwierają się na balkony i tarasy, miejsca, w których
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Wszystkie mieszkania mają oddzielne indywidualne schowki i podziemny garaż ; mają klimatyzację, która
zapewnia chłód i centralne ogrzewanie, telewizję satelitarną.
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