Nowoczesne apartamenty w pięknej enklawie przyrody w Marbelli
Ref. 669A Cena 420 000 €
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131.5m2

Osiedle zaprojektowano według innowacyjnej koncepcji mieszkaniowej, dzięki której minimalistyczny układ
architektoniczny wtapia się idealnie w otaczający krajobraz przyrody.
To nowoczesne osiedle będzie składać się z 96, 2 i 3 pokojowych przestronnych apartamentów z dużymi
tarasami, z których można będzie podziwiać wspaniałe widoki na Morze Śródziemne. Parterowe mieszkania z
ogrodem oraz apartamenty typu penthouse będą miały możliwość z instalacji niewielkiego basenu.
W tym wyjątkowym miejscu poczujesz się jak w raju. W strefach wspólnych osiedla będziesz mógł cieszyć się
luksusem 3 odkrytych basenów, pobliskim pool barem, dodatkowym krytym basenem, kącikiem Spa z łaźnią
turecką, dwoma w pełni wyposażonymi siłowniami, strefą cooworkingu oraz pełnymi bujnej roślinności i
kolorowych kwiatów ogrodami.
Osiedle położone w pięknej okolicy, zaledwie 5 minut jazdy samochodem od historycznego centrum Marbelli i w
bliskim sąsiedztwie plaży, pola golfowego Río Real i okolicznej infrastruktury rekreacyjnej.
Do mieszkań przynależą komórki lokatorskie oraz miejsca parkingowe w zamkniętym, strzeżonym garażu.
Jeśli szukasz nowoczesnego mieszkania w naturalnej enklawie, daleko od miejskiego zgielku, to miejsce jest dla
Ciebie idealnym wyborem!
Ceny zaczynają się od 420.000 €
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