Nowoczesny penthouse z widokiem na morze
Ref. 665A Cena 565 000 €
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Ta fantastyczna inwestycja to odzwierciedlenie prawdziwego luksusu. Nowoczesne osiedle o współczesnej
architekturze oferuje 2, 3 i 4 sypialniowe apartamenty oraz penthouses z fantastycznym widokiem na
malowniczy otaczający krajobraz i morze.
Mieszkania zostały zaprojektowane w funkcjonalny sposób, aby mieszkańcy mogli w pełni cieszyć się ich
komfortem i wygodą. Przestronne, wielkoformatowe okna zapewnią wnętrzom mnóstwo naturalnego światła.
Prywatne, zamknięte osiedle zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić mieszkańcom maksymalną prywatność i
bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwolić im cieszyć się odpoczynkiem oraz wszystkimi udogodnieniami w
malowniczym otoczeniu natury.
Strefy wspólne zapraszają do spacerów wśród bujnej roślinności. Poza tym mieszkańcy będą mogli korzystać z
kącika jogi i medytacji, basenów na otwartym powietrzu, podgrzewanego, krytego basenu, spa oraz siłowni.
Do mieszkań przynależą komórki lokatorskie oraz miejsca parkingowe w zamkniętym, strzeżonym garażu.
Ceny zaczynają się od 565.000 €
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