
Cortesia de Michelle Doerr

Multi-lojas Ar condicionado Cozinha americana

Condomínio fechado Permitido animais de

estimação

Jardim

Ar condicionado

Beira mar Paisagismo Paisagismo

Sistema de segurança Elevador Multi-lojas

Jardim Multi-lojas Cozinha americana

Cozinha americana Condomínio fechado Permitido animais de

estimação

Beira mar Paisagismo Estacionamento

Estacionamento Cobertura Cobertura

Conexão com a internet Conexão com a internet Condomínio fechado

Elevador Elevador Sistema de segurança

Permitido animais de

estimação

Beira mar

Preço: $ 380,000 

NÚMERO DE
DORMITÓRIOS

2

 

NÚMERO DE
BANHEIROS

2.5

 

NA SQ FT.
ÁREA

1.615

 

REFERÊNCIA
NÚMERO

SW #306

 

IDADE DO PROJETO:
ANO DE CONSTRUÇÃO

2022

Beautiful, modern development in the Riviera Maya! Enjoy the amazing views of the marina & the 174 ft.
in�nity pool from your third �oor unit with a 300 sq. ft. private terrace. Located in a fantastic area of PA , this
complex is walkable to everything including the beach, golf, shopping & restaurants. These amazing condos
offer luxury accommodations & amenities for the most discriminate buyer. 2 bedrooms and 2.5 baths, approx.
1618 sq. ft. or a 3 bed 3.5 bath option. 24/7 security, parking & pets allowed. This once in a lifetime
opportunity wont last, so don't miss out! Buy today!

Infraestrutura

Doerr Gets It Done!

Lot 4 Bahia Xcacel St. Manzana 018, region 02,
Puerto Aventuras, Quintana Roo, -

https://pt.proxioshowcase.com/lot-4-bahia-xcacel-s
t-manzana-018-region-02

Idiomas que entendo

Inglês
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Cortesia de Michelle Doerr

Posso te ajudar sobre:

Características do
centro da cidade

Imóveis Equestres

Propriedades de Golf Condomínios de muitos
andares

Compradores
internacionais

Casas em Pré
construção

Imóvel de Investimento Terrenos vagos
Imóveis de Luxo Condomínios de médio

porte
Novas comunidades Nova Construção
Imóveis Novos Novos Projetos
Imóvel no Litoral

 http://www.Twitter.com/MichelleSells

 https://www.facebook.com/DoerrRealty ;
https://www.facebook.com/LuxuryGlobalHomes

 http://www.Linkedin.com/in/MichelleDoerr;
http://www.linkedin.com/in/DoerrRealty
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