REF. MRB19681

1.320.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 162m² terrassa en venda a New
Golden Mile
Espanya » Costa del Sol » Marbella » New Golden Mile » 29680
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+34 637 996 636
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Luxosa vila moderna amb fantàstiques vistes al mar i al
golf, en venda al camp de golf La Resina, a Marbella.
Aquesta vila de luxe de disseny exquisit, se situa en una comunitat tancada de sol 8
viles en el camp de golf La Resina, en la Nova Milla d'Or. Aquesta promoció no només
destaca per les seves fantàstiques instal·lacions de golf, sinó per ser un camp de golf
tanca en un terreny que ofereix unes vistes impressionants al mar, uns jardins
magnífics i una casa club amb una botiga gourmet on podrà trobar el que necessiti.
Aquesta preciosa habitatge s'ha dissenyat per oferir-li la millor qualitat de vida,
construïda amb els més alts estàndards, els millors materials i un disseny interior
modern. La llum inunda tots els seus racons gràcies a grans finestrals que connecten
l'espai exterior amb l'interior. La vila, situada a la vora del camp de golf i prop de la
costa, compta amb vistes impressionants al mar Mediterrani, al camp de golf ia la
muntanya.

lucasfox.cat/go/mrb19681
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Edifici modernista, Aire condicionat,
Alarma, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Obra nova, Seguretat, Vistes

L'espaiós saló de doble alçada gaudeix d'excel·lent llum natural i el disseny de planta
oberta promou un estil de vida interior i exterior. Hi ha 4 dormitoris distribuïts en 2
plantes.
Aquesta vila excepcional està construïda d'acord amb les regulacions actuals per
aconseguir un certificat d'eficiència energètica A i hi ha l'opció d'actualitzar alguns
aparells.
Una sèrie de bonics jardins ben cuidats envolten la vila i s'han dissenyat per poder
admirar les postes de sol més impressionants.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir 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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