Nowe wille w bajecznej lokalizacji
Ref. 655V Cena 1 962 000 €
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Zamknięte i strzeżone osiedle 34 luksusowych willi położone w uprzywilejowanej lokalizacji, 15 minut jazdy
samochodem od prestiżowych i powszechnie znanych na Costa del Sol Marbelli i Puerto Banus.
Dzielnica Real de la Quinta jest harmonijnie wkomponowana w malowniczy krajobraz naturalny i położona u stóp
łańcucha górskiego Serrania de las Nieves. Ta malownicza enklawa natury została ogłoszona przez UNESCO
rezerwatem biosfery.
Dotatkowym atutem lokalizacji jest bliskość jeziora, obiektów jeździeckich, strefy sportowej z kortami do tenisa i
padla, strefy wypoczynkowej z plażą, butikowego hotelu, spa, sklepów, i restauracji. Nie można nie wspomnieć o
okolicznych polach golfowych, z których rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Morze
Śródziemne.
Wille zaprojektowano w nowoczesny i funkcjonalny sposób, z użyciem wysokiej jakości materiałów i wykończeń.
Powstają na działkach o powierzchni 1.750 m2, których położenie gwarantuje spektakularne widoki na Morze
Śródziemne, Afrykę i skałę Gibraltarską. Na ponad 750m2 powierzchni użytkowej willi znajdziemy przestronny
salon z otwartą kuchnią, trzy sypialnie, trzy łazienki oraz dodatkową łazienkę dla gości. Wille będą wyposażone
w prywatny panoramiczny basen, z którego będzie można delektować się spokojem naturalnego środowiska i
hipnotyzującym widokiem.
Na poziomie piwnicy znajdziemy dodatkowe przestronne pomieszczenie, które można z łatwością dostosować do
własnych potrzeb i upodobań jako salę kinową, bodegę czy siłownię. Dom wyposażony będzie również w miejsce
parkingowe, pomieszczenia gopodarcze oraz pralnię.
O bezpieczeństwo na terenie inwestycji zadba całodobowa ochrona i monitoring.
Jeśli zainteresowała Cię ta inwestycja
zadzwoń do nas i zapytaj o szczegóły!
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Ceny zaczynają się od 1.962.000 €.
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