
VENUT/UDA

REF. MRB12375

2.995.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la d'obra nova de 5 dormitoris amb 849m² de jardí en venda a Nueva
Andalucía
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

880m²
Edificats  

1,542m²
Dimensions del terreny  

325m²
Terrassa  

849m²
Jardí

+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

Vila moderna de 5 dormitoris en venda amb vistes al Reial
Club de Golf les Brises, prop de Marbella i Puerto Banús.

Aquesta impressionant vila en primera línia de golf a Les Brises, al cor de la Vall del
Golf de Nova Andalusia, és una oportunitat única a Marbella. És a prop de Puerto
Banús ia 5 minuts de la ciutat de Marbella, en una ubicació perfecta per als amants
del golf i per a qualsevol que busqui un habitatge preciosa en una de les zones més
atractives de Nova Andalusia.

La vila destaca pel seu estil arquitectònic modern i el seu disseny interior
contemporani, així com per les impressionants vistes al forat 17 de Las Brisas. Amb
543 m² de vivenda i una parcel·la de 1.542 m², la propietat ofereix estades àmplies i
una gran quantitat d'espai a l'aire lliure, amb un total de 325 m² de terrasses i jardins
ben cuidats que envolten la piscina.

Les portes de vidre de terra a sostre que donen pas a la terrassa fan que el saló-
menjador rebi abundant llum natural durant tot el dia. La cuina oberta és moderna i
està ben equipada amb electrodomèstics d'alta qualitat. La vila també compta amb
una oficina, una home cinema, salons formals i informals i un gimnàs. Hi ha 5
dormitoris i 5 banys.

L'opció perfecta per als que busquin una vila gran i moderna en un emplaçament
privilegiat a la Costa del Sol.

lucasfox.cat/go/mrb12375

Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Sostres alts, Aparcament, Aire condicionat,
Alarma, Balcó, Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Exterior, 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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	Vila moderna de 5 dormitoris en venda amb vistes al Reial Club de Golf les Brises, prop de Marbella i Puerto Banús.

