
REF. MRB2917

1 999 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 74m² terrass till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29601

4
Sovrum  

3
Badrum  

213m²
Planlösning  

565m²
Totalyta  

74m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

24 ultra moderna lyxiga 4-rums-radhus för att köpa off-
plan med ett fantastiskt takterrass med privat pool och
vackra tropiska trädgårdar med 2 stora gemensamma
pooler.

24 exklusiva radhus i ett utmärkt läge i Marbella med modern design och
konkurrenskraftig prissättning, och kombinerar vackra, eleganta interiörer med
underbara naturliga omgivningar.

Radhusen bryter klyftan mellan en lägenhet och en villa, och erbjuder rymliga,
inplanerade interiörer fördelade på 4 nivåer. Bra låsa upp och gå semesterhem.

Bottenvåningen ger en ljus, öppen planlösning med golv till tak fönster som drar in i
väggarna och leder ut mot terrassen, vilket skapar sömlös kommunikation mellan
inredning och exteriör.

Det finns ett urval av 3 layouter för lyxköket med premium apparater ingår.

På första våningen finns en master svit med eget omklädningsrum och badrum, 2
rymliga gästrum och ett extra badrum. 
Övre våningen har en spektakulär takterrass och privat pool och en chill out område
med utsikt över Concha Mountain, havet och de gemensamma trädgårdarna.

På nedre våningen finns ett garage med 2 bilar och ett förråd plus ett fjärde sovrum
med naturligt ljus genom höga fönster och eget badrum.

Detta exklusiva bostadsområde ligger i vackra subtropiska gemensamma trädgårdar
med pooler och ett privat klubbhus med spa, gym och social lounge.

lucasfox.se/go/mrb2917

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Nybyggd,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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