Eleganckie osiedle z 46 apartamentami w Manilva, Hiszpania
Ref. 459A Cena 221 000 €
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Eleganckie osiedle z 46 apartamentami, niektóre z prywatnym tarasem do opalania, a niektóre z przestronnymi
ogrodami, zaledwie kilka minut od oznaczonych błękitną ﬂagą plaż w Manilva, a także jedne z najlepszych pól
golfowych w okolicy, w tym prestiżowy Valderrama w Sotogrande. Idealnie usytuowane, aby cieszyć się każdym
aspektem życia Andaluzji z pięknymi plażami na wyciągnięcie ręki i najbliższym międzynarodowym lotniskiem w
odległości 25 minut. Ułożone na wzniesieniu z panoramicznym widokiem na morze, ten ekskluzywny, ogrodzony
kompleks oferuje stylowe, nowoczesne domy idealne dla inwestorów lub rodzin, które chcą cieszyć się
najlepszym na Costa del Sol po cenach, które oferują niesamowity stosunek wartości do ceny. • Porcelanowe
płytki kamienne • Duże tarasy, ogrody lub solarium • W pełni wyposażona kuchnia • Duże okna • Klimatyzacja
na gorąco i na zimno • Zabudowane szafy • Izolacja cieplna • Duży basen bez krawędzi • Obiekty ﬁtness na
miejscu • Podziemny parking • Schowek
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