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Preu a consultar Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 36m² terrassa en venda a Benahavís
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

102m²
Plànol  

36m²
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
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Benahavís,
Costa del Sol

Benahavís-OL3 és la tercera fase d'aquesta promoció d'obra nova que gaudeix d'una
ubicació única al vessant d'una muntanya prop de la Cinquena, amb vistes al mar ia
l'entorn natural, a prop de Puerto Banús i de tots els serveis de la ciutat de Marbella.
La tercera fase ofereix pisos envoltats de jardins i zones de piscina.

Els pisos de 2 i 3 dormitoris són lluminosos, espaiosos i moderns, i compten amb
interiors fets a mida amb materials tradicionals com la fusta, les rajoles àrabs i la
pedra; tot això combinat amb tecnologia d'avantguarda i característiques
respectuoses amb el medi ambient. Serà la primera promoció certificada per
BREEAM, el mètode d'avaluació de sostenibilitat líder al món per a noves
construccions.

Aquests habitatges s'han dissenyat per oferir interiors acollidors amb molta
privacitat, connectats amb els exteriors per unes portes de vidre de terra a sostre
que aporten molta llum natural i boniques vistes al mar.

Tots els habitatges disposen d'una plaça de garatge i un traster assignats. Data de
finalització per a aquesta fase prevista per al tercer trimestre de 2020.

aspectes destacats

Enclavament natural fabulós amb fàcil accés a Marbella
Habitatges de 2 i 3 dormitoris
Jardins comunitaris amb piscines
Meravelloses vistes al mar
Interiors a mida
Places de garatge i trasters
VIP: lloguer de cotxes, custodia de claus, decoració, disseny i molt més
Gestió de lloguers
Camp de golf al cor del complex, al costat del llac
Centre de benestar i restaurant gurmet

lucasfox.cat/go/mrb22167

Jardí, Piscina, Terrassa, Llum natural,
Aparcament, Aire condicionat, Alarma,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Llar de foc, Seguretat, Vistes
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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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