
VENUT/UDA

REF. MRB25023

1.450.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 130m² terrassa en
venda a Atalaya
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29688

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

336m²
Plànol  

610m²
Dimensions del terreny  

130m²
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

Vila situada en una urbanització privada de només 18
habitatges, envoltada d&#39;arbres i de boscos protegits,
però a pocs minuts de botigues, col·legis, platges i parcs.
La vila és ideal com a primera residència, residència de
vacances o per llogar.

Aquesta vila és la més gran i privada de la urbanització, considerada com un dels
projectes de viles de millor qualitat a Marbella. Gaudeix d'una excel·lent ubicació a
només 2 minuts a peu de les botigues ia 1,5 km de la platja.

L'habitatge està situat a la fin d'un carrer sense sortida i compta amb orientació oest,
directament cap al bosc verd, el que garanteix la màxima privacitat i ombra per
protegir-se de el sol d'estiu, gràcies als arbres circumdants.

L'habitatge està construït amb les més altes qualitats, amb acabats moderns i un
impressionant disseny contemporani.

La vila disposa de calefacció per terra radiant, aire condicionat integrat per fred i
calor, cuina SieMatic electrodomèstics Neff i banys amb dutxes Spa.

Aquest habitatge es distribueix en 3 plantes i ofereix una impressionant escala a
l'entrada amb una enorme finestra que abasta 2 plantes.

El gran soterrani s'ha reconvertit i inclou 2 dormitoris addicionals, ascendint a 6
dormitoris en total, fent que l'habitatge sigui ideal per a lloguer d'estiu.

Poseu-vos en contacte per més informació.

lucasfox.cat/go/mrb25023

Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Seguretat, Safareig,
Plafons solars, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Vila situada en una urbanització privada de només 18 habitatges, envoltada d&#39;arbres i de boscos protegits, però a pocs minuts de botigues, col·legis, platges i parcs. La vila és ideal com a primera residència, residència de vacances o per llogar.

