
REF. MRB14348

1.800.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 71m² terrassa en venda a Benahavís
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

1.038m²
Dimensions del terreny  

71m²
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

Parcel·la en venda amb projecte o amb projecte acabat
prop de Els Arquers Golf &amp; Country Club, Benahavís.

Oportunitat de comprar la parcel·la amb un projecte o, de manera alternativa, la
parcel·la amb el projecte acabat. Es troba entre els carrers arbrades i privades de Els
Arquers i s'accedeix a través d'un camí privat amb parets de pedra i arbres.

El projecte presenta una bella i luxosa casa familiar amb l'oportunitat de
personalitzar el disseny, inclosa l'elecció entre 4 i 6 dormitoris.

Accedim a la sala d'estar amb sostres de doble altura i finestrals. Aquest
impressionant espai és ampli i lluminós i incorpora la cuina de planta oberta. Hi ha 1
dormitori en aquesta planta amb bany privat. Es pot accedir a l'espectacular terrassa,
els porxos i la piscina des d'aquest dormitori i des de la sala d'estar.

Hi ha 3 dormitoris addicionals a la planta superior, tots amb bany privat, també hi ha
una terrassa i un vestidor.

El soterrani compta amb 2 places d'aparcament, bugaderia i un bany addicional. Hi
ha la possibilitat de personalitzar aquesta planta afegint un gimnàs, un cinema o un
celler, entre altres opcions.

Altres característiques opcionals inclouen l'addició d'un ascensor que connecti les 3
plantes, un jacuzzi, internet d'alta velocitat, sistemes de domòtica i seguretat de
darrera generació.

Ja sigui que la parcel·la es compri només amb el projecte o amb el projecte finalitzat,
resulta una oportunitat fantàstica per adquirir una casa totalment personalitzable a
Los Arqueros, Benahavís.

lucasfox.cat/go/mrb14348

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Aparcament, Llicència turística, Exterior,
Balcó, Alarma, Aire condicionat
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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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