Wyjątkowe osiedle mieszkań 2, 3 i 4 pokojowych w Benahavis, Costa del
Sol
Ref. 462A Cena 658 000 €
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Wyjątkowe osiedle wyraﬁnowanych dwu-, trzy- i czteropokojowych apartamentów o idealnej orientacji na
południe, z widokiem na morze, oferujący najnowszą technologię i design.
Wysoka jakość i wykończenia odróżniają te mieszkania od pozostałych projektów. Wykorzystuje się tutaj tylko
najlepsze materiały. Jeśli szukasz luksusu i nowoczesności w sercu jednej z najlepszych lokalizacji na Costa del
Sol to jest idealne miejsce dla Ciebie.
Eleganckie i stylowe apartamenty są dostępne jako apartamenty dwu-, trzy- i czteropokojowe, osiedle składa się
z 50 apartamentów w pięciu budynkach wychodzących na południe, które zapewniają niezależność od siebie,
zapewniając całkowitą prywatność.
Apartamenty z czterema sypialniami to penthousy, z których każdy posiada trzy pełne łazienki.
Apartamenty dwu- i trzypokojowe mają dwie łazienki i znajdują się na parterze i piętrze. Jasne, przestronne
wnętrza na otwartym planie są nowoczesne i neutralne, dzięki czemu światło naturalne wpada do środka.
Wszystkie sypialnie wyposażone są w wysokiej jakości szafy i prowadzą do rozległych tarasów, z których
roztaczają się spektakularne widoki na Morze Śródziemne. Penthousy wyposażone są w duże stylowe solarium
na dachu z prywatnym małym basenem i sprzętem do grillowania, idealne do korzystania z luksusowego stylu
życia w fantastycznym klimacie tutaj na wybrzeżu Costa del Sol. Czwarta sypialnia znajdująca się na solarium
może być dostosowana do Twoich potrzeb, czy to wspaniała sypialnia główna, letni salon, czy nawet apartament
typu studio idealny dla rodziny lub przyjaciół.
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