Piękne osiedle w pobliżu pola golfowego w La Cala de Mijas
Ref. 348A Cena 410 000 €
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Kompleks mieszkaniowy położony w La Cala de Mijas (Málaga), idealne miejsce, w którym rodziny mogą
odpocząć i cieszyć się wymarzonym otoczeniem w ciągu kilku minut od plaży i widokiem na pole golfowe La
Noria.
Przestronne, fantastyczne pomieszczenia ogólnodostępne z ogrodami, baseny dla dorosłych i dla dzieci z
parasolami z naturalnych materiałów, plac zabaw dla dzieci, kort do padel i sala wielofunkcyjna.
Idealnie rozwinięta dzielnica mieszkaniowa z w pełni funkcjonującymi częściami wspólnymi. Składa się z 48
domów, w tym z 2, 3 i 4 sypialni.
• Pokoje z dużymi oknami, pozwalające na maksymalne doświetlenie w Twoim nowym domu.
• Prywatne tarasy we wszystkich mieszkaniach.
• Domy wykończone w wysokim standardzie jakości.
• Penthouse'y z możliwością włączenia jacuzzi i / lub miejsca do grillowania.
• Widok na pole golfowe.
• Pomieszczenia wspólne z ogrodami, basenami, terenami rekreacyjnymi, wielofunkcyjnymi pomieszczeniami i
kortami do padla.
Jakość i wzornictwo domów, kolorowe otoczenie, składające się z pięknych plaż i pól golfowych oraz fakt, że
posiada wszystkie niezbędne usługi w zasięgu ręki, a także fantastyczna sieć komunikacyjna, wszystko to
sprawia, że mieszkanie w tym osiedlu jest wymarzonym domem.
Ceny zaczynają się od 410 000 euro.
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