REF. GOLDEN-MILE-SENVA

Preu des de €1,800,000 Obra nova

Golden Mile SENVA Pisos, Golden Mile, Costa del Sol
Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Golden Mile, Costa del Sol amb preus des de €1,800,000, 2 Pisos disponibles
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.cat

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Golden
Mile, Costa del Sol amb preus des de €1,800,000
Golden Mile SENVA Apartments és una promoció d'obra nova amb 8 pisos i àtics
moderns a la Milla d'Or de Marbella, una ubicació immillorable. En tenir només 8
habitatges, la promoció ofereix privacitat i exclusivitat.
El disseny innovador i l'estil modern es combinen per crear uns habitatges
acollidores i sofisticades a la Costa del Sol. A més, cada unitat disposa d'un jardí,
piscina i terrasses; els espais perfectes per gaudir del clima mediterrani en total
privacitat.

lucasfox.cat/go/golden-mile-senva

Tots els habitatges consten de 3 dormitoris i una zona de dia espaiosa amb molta
llum natural, línies netes i una distribució intuïtiva. Els àtics, que compten amb
terrats, són especialment impressionants, i són ideals per als que busquin uns
exteriors molt grans. Tots els pisos inclouen 2 o 3 places d'aparcament i un traster
gran.
Una oportunitat excel·lent en un emplaçament espectacular a la Costa del Sol.
UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus

Estat

Planta

Distribució

Dimensions

Pis

€1,800,000

Planta 2

3 Dormitoris 3 Cambres de bany

278m², Terrassa 69m²

Àtic

€2,200,000

Planta 3

3 Dormitoris 3 Cambres de bany

324m², Terrassa 157m²

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.cat

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya

Rendiment
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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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