REF. MRB10173

995.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 120m² de jardí en venda a Cabopino
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Cabopino » 29649
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Vila d&#39;obra nova amb 4 dormitoris, espais oberts i
lluminosos i un disseny interior modern, situada al
vessant del turó de Cabopino, Marbella.
Aquesta vila forma part d'una promoció d'obra nova en el vessant de Cabopino, un
bell enclavament natural amb vistes a la mar ia la muntanya. Aquesta ubicació
tranquil·la és a només 5-10 minuts en cotxe de tot el que la zona té per oferir. El port
inclou una excel·lent oferta gastronòmica i comercial i una àmplia gamma de clubs de
platja i bars de lounge.
La vila consta d'un soterrani, que pot personalitzar per satisfer les necessitats del
client, en cas que requereixin dormitoris addicionals, una sala de cinema o sala de
jocs. La planta baixa té espais oberts i lluminosos amb un disseny interior modern.
Des del saló es surt a la terrassa, la piscina i les zones enjardinades. La transició
entre els espais interiors i exteriors és perfecta i permet gaudir a el màxim de
l'excel·lent clima mediterrani.

lucasfox.cat/go/mrb10173
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Pista de tennis,
Sostres alts, Terres de marbre, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Calefacció,
Cinema domèstic, Finestres de doble vidre ,
Safareig, Sistema domòtic

A la primera planta hi ha els 3 dormitoris grans, entre ells el dormitori principal amb
bany i terrassa privada amb boniques vistes. La vila també compta amb dutxes grans
i un disseny interior preciós.
Aquesta vila excepcional té un terrat de 50 m², l'espai perfecte per crear una zona
chill-out o de barbacoa i descansar o passar una agradable vetllada amb amics o
família.
Una vila a estrenar senzillament impressionant amb l'opció de personalitzar-la i crear
un habitatge completament única.
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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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