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Price: 335,000 EUR

Leilighet - bakkeplan in La Cala de Mijas
Reference: R3739051

Bedrooms: 2

Bathrooms: 2

Plot Size: 0m 2

Build Size: 94m 2

Terrace: 16m 2
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Location: La Cala de Mijas
Ligger i en privilegert setting ved Calanova golf, med panoramautsikt over havet og fjellene, orientert
for optimalt naturlig lys og solskinn. De 146 to- og treromsleilighetene i dette inngjerdede området
spenner fra hage- og eiendommer i første etasje til store penthouse-leiligheter med omsluttende
terrasser.
Følelsen av kvalitet og vakker moderne design til denne stilige utviklingen er tydelig fra det øyeblikket
du ankommer inngangen. Designet for den optimale Costa del Sol-livsstilen,
Leilighetene er lagt i attraktive lavblokker hvor dyktig arkitektonisk stil og byggekvalitet skiller seg ut.
Hver er orientert og plassert litt annerledes, med tilstrekkelig plass og mye grønt i mellom for å skape
en følelse av samhørighet, men samtidig en identitet og privatliv. En terrassert effekt på delte nivåer
bidrar til denne følelsen og lar ulike blokker nyte en rekke utsikter som kan ta i det nærliggende
Middelhavet, fairwayene til Calanova Golf Club og det omkringliggende landskapet.
Prosjektet tilbyr et utvalg av leiligheter i første etasje, første og andre etasje, og toppleiligheter med
valg mellom to og tre soverom. Design og detaljer er upåklagelig, og innvendig plass varierer fra 87m2
til 115m2, med store panoramaterrasser. De omsluttede terrassene til toppleilighetene er spesielt
imponerende, siden de tilbyr full 360º utsikt over omgivelsene, og gir plass til en virkelig inspirerende
livsstilssetting komplett med utendørs lounger og spiseområder. Det er det ultimate innen livsstil.
* Første fase 88 leiligheter og toppleiligheter med 2 og 3 soverom
* Nyskapende design av de kjente arkitektene Gonzalez&Jacobson
* Vakkert utendørs lagunebasseng med strandinngang
* Innendørs spa med oppvarmet basseng, badstue og fullt utstyrt treningsstudio
* Privat carport (blokk 2&3) eller garasjeplass (penthouse blokk3) inkludert
* Hageleiligheter med store private hager
* Leiligheter i mellometasje med store terrasser
* Toppleiligheter med fantastiske terrasser på ett plan
*KONTAKT OSS NÅ FOR HELT BROSJYRE*
Leilighet - bakkeplan, La Cala de Mijas, Costa del Sol.
2 Soverom, 2 Bathrooms, Built 94 m², Terrace 16 m².
Innstilling : Mot golfbane, Nær sjøen, Nær byen.
Orientering : Øst, Sør, Vest.
Tilstand : Utmerket, Nybygg.
Basseng : Felles.
Klimakontroll : Oppvarming A/C, Kjøling A/C.
Utsikt : Hav, Golf, Panorama, Basseng.
Egenskaper : Heis, Innebyggede garderober, Private terrasse, Gym, Bod, Eget bad, Doble vinduer.
Kjøkken : Fullt utstyrt.
Hage : Felles, Privat, Opparbeidet.
Sikkerhet : Inngjerdet område.
Parkering : Under bakken, Privat.
Kategori : Kupp, Golf, Investering, Luksus, Utenom plan, Samtidsmusikk.
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