REF. MRB21808

654.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris amb 117m² de jardí en venda a Atalaya
Espanya » Costa del Sol » Estepona » Atalaya » 29688
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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

Vil·la 3 Habitacions amb espectaculars vistes a la
Mediterrània, al costat de el club Talaia Golf &amp;
Country Club a Atalaya.
Vil·la 3 Habitacions amb un estil cosmopolita i magnífiques vistes a la Mediterrània
des del terrat. Compta amb una superfície total construïda de 202 m² sobre una
parcel·la de 284 m² amb solàrium i opció a soterrani.
La seva estratègica ubicació està ben comunicat amb totes les comoditats gràcies a
que té bona connexió amb els millors serveis de la Costa de Sol.

lucasfox.cat/go/mrb21808
Piscina, Aparcament, Vistes, Seguretat,
Exterior, Calefacció, Aire condicionat

Els propietaris podran contemplar les precioses vistes i relaxar-se en el seu
meravellós jardí mentre gaudeixen de l'clima assolellat típic de la Costa d'el Sol.
També és possible personalitzar els banys.
Poseu-vos en contacte per 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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