Oszałamiający projekt 72 nowoczesnych apartamentów w New Golden
Mile, Hiszpania
Ref. 398A Cena 218 000 €
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Zapierający dech w piersiach nowy projekt 72 nowoczesnych apartamentów położony wśród przepięknych
ogrodów i idealnie usytuowany zaledwie 10 minut od Estepony i Puerto Banus i 15 minut od Marbelli, na
wzniesionej działce w New Golden Mile. Ten piękny nowy plan zagospodarowania przestrzennego jest otoczony
przez liczne pola golfowe, w tym Atalaya, Los Flamingos, El Paraiso, Estepona i La Resina. Osiedle oferuje wybór
2,3 i 4 pokojowych apartamentów zbudowanych zgodnie z najwyższymi standardami, idealnych zarówno na
wakacyjny dom jak i na pobyt stały, z obszernymi zielonymi terenami zewnętrznymi, siłownią, basenami i social
club. W apartamentach znajduje się kuchnia na otwartym planie, zintegrowana z główną częścią dzienną i
połączona z przestronnymi tarasami, z których roztaczają się piękne widoki na ogrody i góry, najwyższej jakości
wykończenia dostosowane do naturalnego środowiska, energooszczędne domy, które są nowoczesne i
eleganckie pod każdym względem. Wszystkie posiadłości posiadają garaż i schowek. Mieszkanie 2 pokojowe od
218.000 € do 296.000 € Apartament z 3 sypialniami od 273 000 € do 403 000 € Penthouse z 4 sypialniami - 1
jednostka w cenie 401 000 €.
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