REF. MRB18977

1.770.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 126m² terrassa en
venda a Sierra Blanca
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca » 29602

4

4

126m²

Dormitoris

Cambres de bany

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.cat

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Vila sofisticada en venda a Sierra Blanca amb vistes al
mar, bonics jardins i un entorn natural impressionant.
Sierra Blanca és una de les zones residencials més exclusives de la Costa del Sol i
acull aquest impressionant desenvolupament de viles de disseny. Des d'aquest
entorn privilegiat, cada vila ofereix unes vistes espectaculars al mar i la muntanya
des de les àmplies terrasses que ofereixen l'espai perfecte per relaxar-se.
El disseny contemporani ha estat acuradament pensat per aprofitar al màxim el bell
entorn. Les lluminoses zones d'estar-menjador disposen de portes corredisses de
terra a sostre que s'obren a la terrassa amb vistes espectaculars, mentre que les
habitacions tenen vistes al mar i als jardins. Hi ha unitats de quatre i cinc dormitoris
disponibles.

lucasfox.cat/go/mrb18977
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí,
Servei de consergeria, Llum natural, Vistes,
Seguretat, Safareig, Obra nova, Exterior,
Calefacció, Aire condicionat

Els materials i tècniques utilitzats en la construcció de la promoció han estat
acuradament seleccionats per satisfer fins i tot el comprador més exigent, el resultat
de la qual és una col·lecció d'habitatges de luxe de primera qualitat.
A més, els clients poden triar entre diversos extres opcionals: una piscina privada,
jacuzzi al terrat, ascensor, gimnàs privat i cuina exterior es poden afegir a petició del
comprador.
Les vil·les estan envoltades de jardins amb una gran varietat de plantes autòctones i
els residents poden gaudir d'unes instal·lacions d'alta qualitat com ara una piscina
comunitària, vestidors i garatge.
Destacats
Vistes panoràmiques impressionants al mar i a la muntanya
Preciosos jardins i piscina comunitària
Opció per afegir jacuzzi, gimnàs, piscina i ascensor
Disseny d'interiors contemporani i sofisticat
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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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