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Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la d'obra nova de 6 dormitoris amb 173m² terrassa en venda a Nueva
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6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

534m²
Edificats  

1,916m²
Dimensions del terreny  

173m²
Terrassa

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

Vila de 6 dormitoris amb vistes panoràmiques en venda
en una promoció d&#39;obra nova a Nova Andalusia

Aquesta impecable vila de 6 dormitoris i 5 banys en venda a Marbella, a la costa
d'Andalusia, forma part d'una promoció d'obra nova de 5 propietats. La casa gaudeix
d'un disseny excepcional, mesura 255 m² i consta d'un ampli saló-menjador, una
cuina ben equipada i 6 espaiosos dormitoris que es distribueixen entre la planta
inferior, la planta baixa i la primera planta,.

La vila, dissenyada per Juan Salvador Shvartzberg, irradia elegància i, alhora, està
d'acord amb la naturalesa Els sostres alts i les finestres des del terra fins al sostre
obren els espais de dia i permeten que la propietat estigui plena de llum natural . Els
dormitoris gaudeixen d'unes vistes fantàstiques, mentre que els exteriors estan
dissenyats acuradament per aprofitar a l'màxim el clima mediterrani: hi ha un porxo
que dóna ombra a l'estiu i una piscina de 48 m². Al soterrani trobem un aparcament
de 2 places i un espai que pot adaptar-se per treball o oci, segons les necessitats de
l'propietari.

La vila està en una ubicació fantàstica a Marbella, a la costa d'Andalusia. Les vistes
immillorables i la seva proximitat als famosos camps de golf de la zona fan que
aquest habitatge sigui una autèntica joia a la costa mediterrània.

lucasfox.cat/go/mrb3083

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Aire condicionat,
Alarma, Armaris encastats, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Obra nova, Safareig, Traster, Vistes
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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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