


POWITAJ ŻYCIE
W STYLU JADE

Odkryj definicję luksusu w samym sercu Funegiroli, pełną życia, uroku 
i możliwości. Jade Tower to ekskluzywny kompleks 116 apartamentów 
w doskonałej lokalizacji: tylko krok od plaży.

Koncepcja Jade Tower została wnikliwie opracowana, aby zaoferować wszystkie 
nowoczesne udogodnienia pożądane we współczesnym życiu, 
wraz z wyjątkowymi terenami zewnętrznymi i dużymi tarasami, aby cieszyć się 
autentycznym, pełnym swobody śródziemnomorskim stylem życia.

W TRAKCIE
BUDOWY



UPRZYWILEJOWANA
LOKALIZACJA
Nie jest tajemnicą, że Costa del Sol od dziesięcioleci 
jest ulubioną, międzynarodową destynacją ze względu 
na klimat i łatwą dostępność.

Obdarowana ponad 320 słonecznymi dniami w roku, 
średnią temperaturą 19º i wieloma połączeniami 
lotniczymi, stanowi idealne miejsce do stworzenia nowego 
domu  - czy to jako stałe miejsce zamieszkania, czy jako 
wakacyjna rezydencja, która pozwoli uciec od 
codziennego zgiełku.



Budynek Jade Tower jest dogodnie usytuowany, 
w doskonałej dzielnicy Fuengirola, w centrum 
Costa del Sol. 

Znanej na całym świecie doskonałej, wakacyjnej 
destynacji. Fuengirola oferuje uprzywilejowany 
dostęp do Malagi i lotniska oddalonego 
o zaledwie 20 minut na wschód, a także Marbelli 
na zachodzie. Stale rozwijające się miasto jest 
domem dla wielu narodowości, a zajęcia 
rekreacyjne są odpowiednie dla wszystkich grup 
wiekowych, oferując szeroki wachlarz wyboru 
pokrywając wszystkie upodobania. Wiele zajęć 
na świeżym powietrzu w okolicy w tym: golf, 
sporty wodne, pływanie, jazdę konną, tenis, 
wędrówki górskie, aby wymienić tylko kilka.

Morze u twoich stóp: Jade Tower znajduje się 
zaledwie 100 metrów od plaży, a jednocześnie 
cieszy się miejskim stylem życia bycia z centrum 
miasta.



Jade Tower to niezwykły kom-
pleks mieszkaniowy o 
współczesnej architekturze i 
zrównoważonym budownic-
twie. Składa się łącznie z 116 
luksusowych apartamentów i 
penthouse'ów, z garażami i 
komórkami lokatorskimi, zaled-
wie 100 metrów od plaży. 
Nowoczesna architektura 
zrywa z przeszłością i stawia 
na innowacyjność i postęp. 



Architektura i budownictwo są dziełem sztuki i oba 
powinny działać jako potężne źródła inspiracji dla 
dzisiejszego społeczeństwa. Jade Tower zmieni panoramę 
miasta Fuengirola i stanie się częścią wspaniałej wspólnoty.



W Jade Tower odkryjesz życie, na które 
zasługujesz. 

Wybór nowoczesnych i elegancko 
zaprojektowanych apartamentów z 1, 2 i 3 
sypialniami, pięknie wkomponowanych w 
otoczenie.

Nieruchomości wyróżniają się dużą i otwartą 
przestrzenią, w pełni wykorzystując naturalne 
światło. Koncepcja została rozszerzona na tereny 
zewnętrzne, z dużymi tarasami, aby w pełni 
cieszyć się śródziemnomorskim klimatem i stylem 
życia.

Używamy najwyższej jakości materiałów 
starannie wyselekcjonowanych przez nasz zespół 
projektantów. Czyste linie, lakierowane kuchnie i 
najwyższej jakości urządzenia.
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JADE TOWES 
OFERUJE  

CAŁKOWICIE 
INNOWACYJNY 
POMYSŁ, KTÓRY 
UCZYNI TWOJE 

ŻYCIE PROSTSZYM 
DZIĘKI APLIKACJI

APLIKACJA
JADE TOWER

APLIKACJA,
NA KTÓRĄ

ZASŁUGUJESZ



Niniejsza broszura służy wyłącznie celom marketingowym i nie stanowi w żaden 
sposób części żadnej oferty, ani umowy między którąkolwiek ze stron. Wszystkie 
informacje zawarte w niniejszej broszurze są dokładne ze stanem realizacji, ale 
mogą one odbiegać od docelowego wyglądu budynków bez wcześniejszego 
powiadomienia. Zapewniamy, że dołożono wszelkich starań, aby zapewnić 

dokładność informacji.

Marta Sioch
tel: +48 666 886 472

marta.sioch@cordiahomes.com
www.cordiapolska.pl/jade-tower


