
VENUT/UDA

REF. LFCDS810C

2.190.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la d'obra nova de 5 dormitoris amb 64m² terrassa en venda a San Pedro
de Alcántara / Guadalmina
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29660

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

574m²
Plànol  

1.025m²
Dimensions del terreny  

64m²
Terrassa

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
San Pedro de Alcántara / Guadalmina, Costa del Sol amb
preus des de 1,990,000 €

Un excepcional projecte residencial d'obra nova en una comunitat privada amb 6 viles
de luxe situat al centre del prestigiós barri de Guadalmina a Marbella. La promoció es
troba en un entorn tranquil i verd amb vistes al mar, a només 700 metres de la platja,
al costat del club de tennis i pàdel local i del camp de golf de Guadalmina.

Aquestes viles d'estil contemporani amb 4 o 5 dormitoris han estat dissenyades pel
cèlebre arquitecte Juan Antonio Fernández i s'han construït amb acabats de la més
alta qualitat, amb espais lluminosos i espaiosos per a un estil de vida de luxe. Cada
vila ofereix un jardí privat amb piscina, un garatge doble, un soterrani gran, un
ascensor privat i diverses terrasses cobertes i descobertes.

Quant a l'estat legal d'aquest projecte, dues de les viles ja han obtingut la llicència de
primera ocupació i les altres la rebran en finalitzar-, que està previst per a 2018.

Mides de parcel·la: des 805 m2 fins 1.053 m2

Saló: des 501 m2 fins 581 m2

Terrasses: des 292 m2 fins 327 m2

Garatges: 2 o 3 places

lucasfox.cat/go/lfcds810c

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Sistema domòtic,
Seguretat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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