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3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

132m²
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
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Benahavís,
Costa del Sol

Aquest projecte de baixa densitat, que ofereix 14 habitatges nous, se situa al Westin
La Quinta, amb el seu fabulós camp de golf de 27 forats, un hotel de 4 estrelles,
restaurants elegants, un spa i una escola de golf. Està a poca distància amb cotxe de
tots els serveis ia tan sols 10 minuts de Marbella, així com de les magnífiques platges
assolellades de la Costa del Sol.

El complex residencial privat consta de 3 edificis elegants d'alta eficiència energètica
(certificat B) que comparteixen una preciosa piscina comunitària i un jardí paisatgista
que, juntament amb el camp de golf, es fon a la perfecció amb l'entorn natural de la
Vall del Golf.

Hi ha 3 tipus d'habitatges per triar, totes de 3 dormitoris: pisos amplis a la planta
baixa amb jardins, dúplex amb terrasses, i àtics amb solàriums privats de 100 m². Els
habitatges tenen una cuina totalment equipada amb electrodomèstics, banys de
disseny, aire condicionat i terrasses amb vistes panoràmiques.

Aquests habitatges d'alta gamma són ideals per a amants del golf que vulguin
establir la seva residència principal a la zona o adquirir una propietat per a les
vacances. A més, els propietaris es beneficiaran d'un garatge privat i un traster, així
com dels privilegis especials del Westin La Quinta Golf Resort & Spa.

Data de finalització prevista: darrer trimestre de 2019.

aspectes destacats

Vistes panoràmiques al camp de golf i al mar
Privilegis al Westin La Quinta Golf Resort & Spa
Traster i garatge privat
3 tipus d'habitatges exclusius per triar

lucasfox.cat/go/mrb18683

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Jacuzzi, Ascensor, Sostres alts, Aparcament,
Vistes, Vestidor, Traster, Obra nova,
Llar de foc, Exterior, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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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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