Wyjątkowy penthouse w osiedlu w pierwszej linii plaży Mi Capricho,
Calahonda, Costa del Sol, Hiszpania
Ref. 614ST Cena 1 700 €
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2 sypialnie, 2 łazienki, salon, kuchnia, taras z widokiem na basen i morze, prywatne podziemne miejsce
parkingowe, międzynarodowe kanały telewizyjne, WIFI
Cudowny 2 sypialniany penthouse położony w osiedlu Mi Capricho (Mijas) z nasłonecznionym południowym
tarasem z przepięknym widokiem na tereny wspólne, ogrody, basen i morze. Ten apartament oferuje
bezpośredni dostęp do plaży z osiedla, bezpłatną sieć WIFI, międzynarodową telewizję, klimatyzację i strzeżony
parking podziemny oraz bezpłatny parking dla gości.
Osiedle Mi Capricho, wybudowane w 2002 roku na 16 000 metrów kwadratowych, znajduje się w przepięknej
lokalizacji w Calahonda, Mijas Costa, na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol. Osiedle położone na brzegu Morza
Śródziemnego i otoczone lasem sosnowym. Mi Capricho jest bardzo popularnym kompleksem plażowy zarówno
wśród mieszkańców jak i wczasowiczów. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do nowo wybudowanego
nadmorskiego drewnianego deptaku, która łączy nadmorską miejscowości La Cala de Mijas i wszystkie obszary
przybrzeżne z Marbella's Cabopino Marina Port. Mi Capricho zapewnia dostęp do wielu piaszczystych plaż wzdłuż
tej nowej trasy.
Osiedle Mi Capricho posiada dwa duże baseny i dwa dodatkowe baseny dla dzieci, ratownika w sezonie,
ogrodzone osiedle z całodobową ochroną, bar na plaży i restaurację czynną w miesiącach letnich, ogrody
krajobrazowe, plac zabaw dla dzieci, bezpośredni dostęp do plaży, parking podziemny, jest dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu osiedla znajduje się wiele międzynarodowych restauracji i barów
oraz kilka sklepów i supermarketów. Ceny wynajmu: od 1500 euro do 1700 euro na tydzień. Opłaty dodatkowe:
cleaning fee - 100 EUR za pobyt. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji lub zarezerwować pobyt.
Dream Property Marbella - Centro de Negocios Melior Vasari
Marbella - Urb. La Alzambra, Local 3 - 1 29660 Nueva Andalucía - Marbella Málaga
Tel.: +34 673 734 211 - Email: info@dreamproperty.es - Web: http://www.dreamproperty.es
Precio no incluye gastos ni tributos. Gastos adicionales por parte del comprador: Impuesto Sobre Transmisiones (8% hasta 400.000€, 9% de 400.000 a 700.000€ y 10% a partir de 700.000€), Actos Jurídicos
Documentados 1,5% sobre el precio de compra, gastos de registro y notaría. Ficha informativa a su disposición en nuestra oﬁcina según Decreto 218/2005 de 11/Oct.

