
VENUT/UDA

REF. MRB14989

525.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 65m² terrassa en venda a New Golden Mile
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  New Golden Mile »  26988

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

142m²
Plànol  

65m²
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

Preciós pis de 2 dormitoris de disseny modern i molt
lluminoses en venda en una urbanització en la Nova Milla
d&#39;Or, a Estepona.

Aquest pis impressionant de 2 dormitoris és una inversió immillorable en qualitat de
vida en una urbanització en la la Nova Milla d'Or, a Estepona. El pis combina
modernitat, elegància i confort i està equipat amb terres i electrodomèstics de
gamma alta. Els compradors poden personalitzar l'habitatge triant les cuines i banys
exclusius de Gunni i Trentino.

L'habitatge destaca pels seus preciosos espais oberts i la seva orientació sud-sud-
est, inundant els interiors amb llum natural. Disposa d'un sistema d'aire condicionat
intel·ligent per garantir el seu confort durant tot l'any. El pis disposa d'una piscina
privada / jacuzzi respectuosa amb el medi ambient, envoltada de 60 m² de terrasses,
perfecta per aprofitar al màxim el clima envejable que ens ofereix aquesta zona.

El complex en el qual es troba el pis ofereix serveis de primera classe, que inclouen
una gran piscina comunitària, una piscina infantil, un gimnàs amb spa i banys turcs,
una dutxa de pressió i una zona de relaxació amb il·luminació infraroja.

La urbanització està situada a prop de tot tipus de comoditats i serveis, així com dels
camps de golf de primera classe de la Milla d'Or ia 5 minuts de Puerto Banús. A més
de ser una oportunitat d'inversió prometedora, aquest habitatge és ideal com una
luxosa primera residència o una residència de vacances a la Costa del Sol.

lucasfox.cat/go/mrb14989

Jardí, Piscina, Terrassa, Aparcament,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Obra nova,
Safareig, Traster, Vestidor
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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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