
VENUT/UDA

REF. MRB14858

980.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 61m² terrassa en venda a Benahavís
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

150m²
Plànol  

61m²
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

Preciosa habitatge de 3 dormitoris amb vistes
panoràmiques en venda a Benahavís, Marbella.

Aquest pis forma part d'una fantàstica promoció d'obra nova que destaca, no només
pel seu estil arquitectònic únic, sinó també per les impressionants vistes que
s'estenen des de Marbella fins al Penyal de Gibraltar. El disseny ha estat
especialment pensat per garantir total privacitat, cada habitatge està separada per
un passadís per crear una selecció de pisos sense veïns adjacents.

L'ampli saló-menjador disposa d'una excel·lent llum natural i accés a una gran
terrassa des d'on es pot gaudir de les meravelloses vistes. El pis compta amb un total
de 3 dormitoris, 1 doble amb vestidor i un altre amb bany privat. Cadascun dels
dormitoris té accés a la gran terrassa. Dos banys més completen l'immoble.

El pis compta amb els materials i acabats de més alta qualitat, com la cuina Bulthaup
equipada amb electrodomèstics Miele i Siemens i els banys Villeroy & Boch, tot s'ha
dissenyada pensant en el confort i el luxe.

La domòtica permet el control remot de la calefacció, la il·luminació, l'aigua calenta i
l'aire condicionat. El sistema d'aire condicionat Daikin i la calefacció per terra radiant
garanteixen la comoditat durant tot l'any. Per a una total seguretat i tranquil·litat, les
propietats estan equipades amb un sistema d'alarma i detectors de fum.

Els residents poden fer ús de la fantàstica piscina comunitària, perfectament situada
per aprofitar al màxim les vistes.

lucasfox.cat/go/mrb14858

Vistes al mar , Terrassa, Piscina,
Sostres alts, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Vestidor, Sistema domòtic,
Seguretat, Safareig,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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