
REF. MRB19887

1.535.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 4 dormitoris amb 149m² terrassa en venda a East Marbella
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29603

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

295m²
Plànol  

149m²
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

Excel·lent pis de 3 dormitoris en venda en una
urbanització privada amb instal·lacions de la millor
qualitat i vistes espectaculars.

Aquest extraordinari pis de 3 dormitoris està situat a la urbanització Santa Clara Golf,
a l'est de Marbella.

Per a la promoció, dissenyada pels arquitectes González & Jacobson, s'han estudiat
minuciosament tots els detalls per aconseguir un habitatge en harmonia en un
entorn exclusiu amb les millors qualitats.

La promoció compta amb instal·lacions excel·lents, com spa i gimnàs, accés al
privilegiat Santa Clara Golf, seguretat (accés controlat a Santa Clara ia la urbanització,
i seguretat per als habitatges) i tanca perimetral.

A més, hi ha punts de càrrega per a vehicles elèctrics per ajudar a promoure un estil
de vida respectuós amb el medi ambient.

L'habitatge es troba en una ubicació ideal per gaudir d'un estil de vida relaxat i
saludable prop d'excel·lents platges i amb fàcil accés a les principals ciutats de la
Costa del Sol.

lucasfox.cat/go/mrb19887

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Spa, Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Vistes, Seguretat, Obra nova,
Cuina equipada, Calefacció, 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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