REF. MRB21173

€689,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la d'obra nova de 3 dormitoris amb 132m² terrassa en venda a Cabopino
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Cabopino » 29602
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+34 637 996 636
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
Cabopino, Costa del Sol amb preus des de €689,000
Aquest projecte residencial innovador se situa prop de les platges daurades de
Cabopino, Marbella, una de les zones més precioses de la Costa del Sol. La promoció
és davant d'un camp de golf, així que és una opció excel·lent per als entusiastes del
golf.
Les viles tenen 3 dormitoris, 2 a la planta baixa i 1 a la planta superior, i serien ideals
com a habitatge familiar o com a segona residència al costat del mar. En tota la
promoció s'han utilitzat materials i acabats d'alta qualitat. Les cuines, que es poden
dissenyar segons els gustos i requisits del client, es lliuraran amb electrodomèstics
NEFF, mentre que les rajoles del sòl i del bany són de la marca Porcelanosa.
També destaca que incorpora un servei d'eficiència energètica amb aerotermia, que
s'utilitza per refrescar les propietats durant l'estiu i escalfar-durant l'hivern, el que
ajuda a mantenir els costos energètics al mínim.

lucasfox.cat/go/mrb21173
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Sostres alts, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Obra nova, Safareig, Seguretat,
Sistema domòtic, Traster, Vistes

Aquest projecte únic és una opció ideal per a aquells que busquin un habitatge nou a
prop del mar a Marbella.
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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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