Nowoczesne, luksusowe, designerskie wille w La Cala de Mijas * II faza w
sprzedaży
Ref. 377V Cena 1 190 000 €
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ZAMKNIETE OSIEDLE, BLISKO PLAŻY Z DOSKONAŁYM WIDOKIEM NA MORZE
Zamknięte osiedle ze zdalnie obsługiwaną bramą bezpieczeństwa przy wejściu do prywatnej ulicy, która
zwiększa poziom komfortu mieszkańców, którzy chcą opuścić swoje domy na dłuższy czas.
Każda z nich ma piękny prywatny ogród, duży basen bez krawędzi i indywidualnie dostosowaną kuchnię.
Wszystkie wille są dwupoziomowe, a na najwyższym piętrze znajduje się główna sypialnia z dużą łazienką,
garderobą i dużym tarasem od strony południowej. Główne wejście znajduje się na parterze, na tym poziomie w
większości willi znajduje się także otwarta kuchnia, salon, sypialnia gościnna z łazienką, toaleta dla gości i
przestronny taras od strony południowej z widokiem na morze i bezpośredni dostęp do dużego basenu bez
krawędzi. Wszystkie wille mają podwójny garaż, schowek i pralnię.
Druga faza będzie do odbioru pod koniec 2021 roku.
PRZEDZIAŁ CENOWY OD 1.190.000 EUR - 1.300.000 EUR
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