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DESCRIPCIÓ

Pis a estrenar de 4 dormitoris a la primera planta
d&#39;una luxosa promoció d&#39;obra nova davant de
mar, orientada a sud i amb espectaculars vistes a la mar.
Aquesta promoció d'obra nova ocupa una excel·lent parcel·la d'uns 20.000 m²
enfront de la mar a la Nova Milla d'Or. Amb vistes inigualables i ininterrompudes,
aquesta és la millor casa de platja que pugui trobar, amb només 6 blocs d'exquisit
disseny.
A l'arribar a l'àmplia entrada, ens rep un gran saló-menjador amb cuina oberta
totalment equipada (Porcelanosa) amb electrodomèstics Miele.
Els fantàstics finestrals de sòl a sostre fan que les terrasses siguin una extensió
natural de l'interior, omplint l'habitatge amb la calidesa i la llum natural de la mar i
el cel mediterrani. Aquest disseny modern d'altíssima qualitat aconsegueix l'espai
habitable perfecte.
L'habitatge ofereix accés directe des del saló i el dormitori principal a una àmplia
terrassa amb vistes als jardins, la piscina i el mar.

lucasfox.cat/go/mrb26186
A primera línia de mar , Vistes al mar ,
Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Seguretat, Sistema domòtic, Traster,
Vestidor, Zona chill-out

A més de el dormitori principal amb el seu bany privat, hi ha altres dos dormitoris de
convidats en suite.
A la planta baixa hi ha un altre dormitori en suite, així com dues places de garatge
amb accés directe a un soterrani privat que podria tenir diversos usos possibles, des
d'un dormitori addicional fins a una sala de cinema, gimnàs o traster, i connectat a
l'habitatge directament per ascensor privat.
Aquesta vila inclou sistema domòtic d'última generació, aire condicionat fred-calent,
sistema d'il·luminació natural, instal·lació completa d'un sistema de so amb altaveus
ocults i sistema de seguretat d'alt nivell per entrar al complex i en l'habitatge per
empremta.
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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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