REF. MRB15540

1.450.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la d'obra nova de 3 dormitoris amb 133m² terrassa en venda a New
Golden Mile
Espanya » Costa del Sol » Marbella » New Golden Mile » 29688
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DESCRIPCIÓ

Vila d&#39;obra nova de 3 dormitoris en venda amb
impressionants vistes al mar, jardí privat, piscina i una
increïble terrassa al terrat.
Aquesta vila forma part d'un promoció d'obra nova que ofereix 7 boniques viles
situades entre les muntanyes de Sierra Bermeja i el mar Mediterrani. La vila està
orientada al sud i compta amb grans finestrals des dels quals es poden gaudir de
vistes panoràmiques al mar. Està construïda amb acabats de la més alta qualitat i
amb un disseny veritablement modern. L'habitatge presenta espais lluminosos i
oberts i una decoració neutra.
En el nivell d'entrada, un passadís condueix al saló-menjador amb una cuina oberta i
un petit safareig. El saló té sortida a una terrassa coberta, l'espai perfecte per menjar
a l'aire lliure, que al seu torn condueix al jardí i la piscina. També hi ha una zona
d'aparcament doble.

lucasfox.cat/go/mrb15540
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Sostres alts, Aparcament, Aire condicionat,
Alarma, Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Exterior, Llar de foc, Seguretat,
Sistema domòtic, Vestidor, Vistes

Cada un dels 3 dormitoris amplis disposa d'un bany privat i accés a les àmplies
terrasses de la planta superior, també amb excel·lents vistes fins al Mediterrani. El
dormitori principal és particularment impressionant amb el seu ampli bany privat,
molt espai d'emmagatzematge i una terrassa privada amb vistes al mar.
Cal destacar la impressionant terrassa al terrat amb vistes de 360º, amb espai per
afegir extres com una banyera d'hidromassatge, àrea de descans o barbacoa. Ideal
per aprofitar al màxim l'excel·lent clima durant tot l'any. També hi ha moltes opcions
disponibles per al soterrani que inclouen un cinema a casa o un gimnàs.
L'habitatge està ubicat a 40 minuts de l'aeroport de Màlaga, a 12 minuts de Marbella
ia 8 minuts de Puerto Banús.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.
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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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