
VENUT/UDA

REF. MRB11283

3.400.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 6 dormitoris amb 124m² terrassa en venda a Benahavís
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

672m²
Plànol  

1.573m²
Dimensions del terreny  

124m²
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
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DESCRIPCIÓ

Preciosa vila moderna a Benahavís amb fantàstiques
vistes a la Costa del Sol.

Aquesta exquisida vila dissenyada pel reconegut arquitecte Carlos Lamas se situa a la
envejable zona de l'Alquería, molt a prop de Puerto Banús, Marbella i de l'encantador
poble de Benahavís, famós per la seva àmplia oferta gastronòmica.

El disseny utilitza materials naturals, tons clars i el vidre per aprofitar al màxim
aquest entorn privilegiat i les vistes panoràmiques i clares a la natura, els camps de
golf i les resplendents aigües cristal·lines de la Mediterrània.

La vila gaudeix d'exteriors extensos, amb jardins i terrasses ideals per a relaxar-se,
passar una agradable vetllada amb amics o familiars, o sopar a l'aire lliure, mentre
que la impressionant piscina infinita és el lloc perfecte per gaudir dels espectaculars
capvespres.

Els dormitoris també tenen terrasses precioses amb balustrades de vidre, i el
principal té la seva pròpia ala amb bany privat, un ampli vestidor i una terrassa.

Les finestres de sòl a sostre s'utilitzen en tota la propietat per maximitzar la llum i
les vistes. Això crea un efecte espectacular, particularment a la planta baixa, on una
paret de vidre de doble alçada el saluda en creuar la porta d'entrada i li ofereix una
àrea de menjador meravellosa amb vistes a la piscina. El concepte de planta oberta
continua per aportar-li una gran amplitud i lluminositat i difuminar la barrera entre
els interiors i els exteriors.

Per descomptat, tots els electrodomèstics i materials són de la més alta qualitat, i
característiques com l'ascensor i el celler climatitzada li afegeixen tocs de luxe
addicionals.

També compta amb una tecnologia sofisticada, des d'aire condicionat fred / calor i
energia solar fins domòtica i integració d'instal·lacions de música, il·luminació i
audiovisuals. A més, té una gran sala de 95 m² al soterrani que seria ideal com a
cinema, encara que també podria destinar-se a gimnàs, spa, despatx o més
dormitoris.

La urbanització és tranquil·la i està aïllada en un entorn natural, però també és molt
segura i està ben comunicada.

lucasfox.cat/go/mrb11283

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Sostres alts, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
Seguretat, Safareig, Obra nova, Llar de foc,
Interior, Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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	Preciosa vila moderna a Benahavís amb fantàstiques vistes a la Costa del Sol.

