


Fedezze fel a luxus igazi gyöngyszemét Fuengirola városának életteli, bájos és számtalan 
lehet´óséget kínáló központjában! A Jade Tower egy exkluzív, 116 lakásból álló 
komplexum, amely kiváló helyen, a tengerparttól csupán néhány lépésre található.

A Jade Tower koncepcióját a legapróbb részletekbe men ´óen úgy alakítottuk ki, 
hogy felvonultassa a napjaink életviteléhez szükséges összes modern szolgáltatást. 
Ennek, valamint a kiemelked´ó színvonalú kültéri területeknek és a tágas teraszoknak 
köszönhet´óen minden adott ahhoz, hogy Ön is élvezhesse a hamisítatlan, nyugodt 
mediterrán életstílust.

ÜDVÖZÖLJÜK A JADE 
VILÁGÁBAN!

ÉPÍTÉS
ALATT



Nem titok, hogy a spanyol Riviéraként is ismert Costa del Sol - éghajlata 
és könny´ú megközelíthet ´ósége miatt - már évtizedek óta kedvelt 
nemzetközi úti célnak számít. A számos repül´ójárattal elérhet ´ó lokáció, 

ahol a napsütéses napok száma 320 felett van évente, 
az átlagh´ómérséklet pedig eléri 19ºC-t, tökéletes helyszín 
egy új otthon kialakítására, legyen szó akár állandó 
lakhelyr ´ól, akár egy olyan nyaralóról, ahová elvonulhat és 
megpihenhet a mindennapok rohanása után.

EGY IGAZÁN KÜLÖNLEGES HELYSZÍN



A Jade Tower Fuengirola városának egyik legjobb 
részén, a Costa del Sol közepén található.

A nemzetközileg is els ´órangú üdül ´óhelyként ismert 
Fuengirola keletr ´ól könnyen megközelítht´ó Malaga 
városából és a mindössze 20 percre lév´ó repül´ótérr ´ól, 
nyugati irányban pedig Marbella van elérhet´ó 
távolságban. A folyamatosan fejl ´ód´ó város számos 
nemzetiségnek ad otthont, emellett a szabadid´ós 
tevékenységek változatos, és minden igényt kielégít ´ó 
választékát kínálja minden korosztály számára. A 
környéken elérhet´ó számos szabadtéri tevékenység 
között szerepel a golf, a vízi sportok, az úszás, a 
lovaglás, a tenisz, a hegyi túrázás, hogy csak néhányat 
említsünk.

A tenger a lábai el ´ótt hever: a Jade Tower mindössze 
100 méterre található a tengerparttól, ám mivel a 
városközpontban van, a városi életstílus minden 
el ´ónyével rendelkezik.



A Jade Tower egy olyan kivé-
teles lakópark, amely korszer´ú épí-
tészeti megoldásokkal rendel kezik 
és fenntartható módon épül fel. 
A tengerparttól mindössze 100 
méterre található komplexum ösz-
szesen 116 luxuslakásból, ill. pent-
house-ból áll, amelyeket garázsok 
és tárolóhelyiségek egészítenek 
ki. A fejlesztésre jellemz´ó mo-
dern építészeti szemlélet szakít 
a múlttal, és az innovációra és a 
haladásra épít.



A tervezés és a kivitelezés is felér egy m´úvészeti alkotással. 
A Jade Tower újrarajzolja Fuengirola sziluettjét, és a város 
nagyszer´ú közösségének részévé válik.



A Jade Tower alkalmat nyújt arra, hogy felfedezze 
azt az életstílust, amely igazán illik Önhöz.

Okosan megtervezett, modern, a környezetbe nagy-
szer´úen illeszked´ó 1, 2 és 3 hálószobás lakások széles 
választékát kínáljuk.

Ezeket az otthonokat a természetes fényt teljes 
mértékben kihasználó tágas és nyitott terek teszik 
igazán különlegessé. E koncepciót a kültéri területeken 
is továbbvittük: a tágas teraszoknak köszönhet´óen 
teljes mértékben átélhet´ó és kiélvezhet´ó a mediterrán 
éghajlat és életstílus.

A kivitelezés során a tervez´ócsapatunk által gondosan 
kiválasztott legmagasabb min´óség´ú anyagokat használ-
juk, így a lakásokat letisztult vonalak, magasfény´ú 
burkolattal ellátott konyhák jellemzik, amelyeket pré-
mium kategóriás háztartási gépekkel szerelünk fel.
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JADE TOWER 
APP

A JADE TOWER 
KORÁBBAN NEM 

LÁTOTT, INNOVATÍV 
KONCEPCIÓT KÍNÁL, 

A MINDENNAPI 
ÉLETET RÁADÁSUL 
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TESZI MÉG
KÖNNYEBBÉ



Ez a tájékozató kizárólag marketingcélokat szolgál, és semmilyen 
módon nem képezi ajánlat vagy szerződés részét, bármely fél között. 
A brosúrában szereplő összes információ a tájékoztató összeállításának 
időpontjában pontosnak tekinthető, de ezek előzetes értesítés nélkül 
megváltozhatnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az itt található 
képek műszaki terveken alapulnak, az illusztrációk e tervek számítógép 
segítségével elkészített művészi ábrázolásai. Mindemellett a lehető 

leggondosabban jártunk el, hogy pontos információkat nyújtsunk.

Dombóvári Diána
Tel.: +36 20 265 9371

diana.dombovari@cordiahomes.com
https://cordia.hu/lakoparkok/jade-tower/

Központi Sales Iroda
1082 Budapest, Kisfaludy utca 32.

Tel.: +36 1 411 3000
sales@cordiahomes.com

hétfő - péntek: 09:00 - 18:00 


