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Preu a consultar Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 99m² terrassa en venda a
Benahavís
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

175m²
Plànol  

99m²
Terrassa

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

Excel·lent àtic dúplex de 3 dormitoris amb bany privat
prop de la Cinquena, una residència de vacances perfecta
amb excel·lents vistes en una urbanització tranquil·la i
segura amb jardins madurs.

Aquest àtic preciós i ben cuidat és a poca distància amb cotxe de l'Hotel Westin La
Quinta, en una urbanització exclusiva amb el seu propi camp de golf. Amb un
emplaçament ideal, l'habitatge està en un complex privat amb seguretat tancada que
ofereix àmplies zones comunitàries que li proporcionaran pau i relaxació. Hi ha una
piscina comunitària de grans dimensions amb molt espai per gaudir. L'àtic dúplex
està orientat a sud, de manera que podrà gaudir de vistes clares a la mar, des de
l'altre costat de la vegetació del camp de golf.

A l'entrar a l'habitatge, hi ha una cuina de bona mida amb un safareig contigu. La
cuina totalment equipada té una barra d'esmorzar que dóna a la sala. A continuació,
hi ha un espaiós saló i accés a dos dormitoris amb bany privat. El dormitori del
darrere té una petita terrassa amb dutxa exterior. Cal destacar que el saló i el
dormitori davanter també s'obren a una encantadora petita terrassa assolellada.

Vam pujar per les escales a la planta superior i a el dormitori principal amb el seu alt
i majestuós sostre de fusta. Aquest dormitori es beneficia de sortida a la
impressionant terrassa de 98 m², perfecta per gaudir de les càlides nits de Marbella.
També té bany privat.

L'habitatge està equipada amb aire condicionat i calefacció, persianes elèctriques,
traster i garatge.

La zona és plena d'instal·lacions esportives com golf, futbol i pàdel.

Es troba a poca distància amb cotxe de Sant Pere ia 10 minuts de les fantàstiques
platges de la Costa d'el Sol.

lucasfox.cat/go/mrb27151

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terres de marbre, Sostres alts,
Llum natural, Vistes, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, 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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