
VENUT/UDA

REF. MRB22003

Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 78m² terrassa en venda a East
Marbella
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29603

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

266m²
Plànol  

739m²
Dimensions del terreny  

78m²
Terrassa

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
East Marbella, Costa del Sol

Aquesta exclusiva promoció d'obra nova se situa al llarg d'una lleugera elevació del
terreny amb vistes als camps de golf ia la costa, situats a menys d'un quilòmetre de
distància. El nou complex residencial destaca pel seu disseny arquitectònic, el seu
concepte únic i les seves característiques d'estil de vida. El projecte consta de 24
viles amb un disseny exquisit i amb els millors materials, que ofereixen una superfície
de 230 m² i 3 o 4 dormitoris, més terrasses.

Les viles, a part de ser modernes i visualment impactants, són pràctiques i fàcils de
mantenir. El seu arquitecte, Rodolfo Amieva, ha dut a terme un treball molt minuciós
per crear espais interiors de planta oberta que s'estenen cap a la terrassa, la piscina
d'aigua salada i el jardí. Les cases, que combinen una orientació estratègica amb
vistes impressionants vistes al mar i al golf i privacitat, ofereixen el lloc ideal per
gaudir de l'estil de vida de Marbella.

La filosofia de la promoció, que consisteix a proporcionar al client totes les
comoditats possibles, es reflecteix en l'àmplia gamma de serveis disponibles. Santa
Clara Golf Resort s'ha dissenyat per millorar el seu estil de vida i oferir als propietaris
el valor afegit de serveis d'alta gamma que completen les seves llars.

aspectes destacats

Vistes increïbles al mar i al golf
A menys d'un quilòmetre de la platja
Materials i acabats de primera qualitat
Jardins preciosos, terrasses i piscines d'aigua salada
Serveis de primera qualitat al seu abast

lucasfox.cat/go/mrb22003

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Servei de consergeria , Aparcament, Vistes,
Obra nova, Cuina equipada, Calefacció,
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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