Osiedle willowe w Cabopino, Marbella
Ref. 468V Cena 1 215 000 €
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Piękny projekt osiedla willowego położony między Mijas i Marbella. Sąsiaduje z 18-dołkowym polem golfowym i
znajduje się w odległości krótkiego spaceru od pięknych złotych piasków i przystani w Cabopino.
21 niezależnych współczesnych willi o południowej orientacji, graniczy z chronionym terenem zielonym.
Wszystkie domy zapewniają widoki na morze, które są maksymalizowane przez układ zgodny z naturalnym
ukształtowaniem terenu i ukształtowaniem terenu.
• 3 - 4 sypialnie
• 3 - 4 łazienki
• Średnia powierzchnia zabudowy 300 m2
• Średnia powierzchnia działki 510 m2
• Prywatny zintegrowany parking na co najmniej 2 samochody
• Prywatne baseny
• Ogrody
• Najlepsze plaże na wybrzeżu
• 400 metrów od przystani plażowej
• Spacer do lokalnych sklepów i restauracji
• 10 minut jazdy do centrum Marbelli
• 15 minut jazdy samochodem do słynnego na całym świecie Puerto Banús
• 15 minut jazdy samochodem do Fuengiroli.
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