REF. MRB28294

2.975.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 353m² terrassa en
venda a Nueva Andalucía
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía »
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RESERVADO

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.cat

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Vila de luxe totalment reformada a la zona residencial
privilegiada de Nova Andalusia, al cor de la Vall de
l&#39;Golf.
Aquesta vila amb característiques modernes s'ha dissenyat per adaptar-se a un estil
de vida mediterrani modern.
La possibilitat de viure còmodament tant en els espais interiors com els espais
exteriors és la característica principal d'aquesta casa de luxe, amb una cuina a l'aire
lliure com a extensió de la sala i una gran piscina emmarcada per boniques terrasses.
Hi ha 4 amplis dormitoris amb bany, incloent el dormitori principal en suite amb
vestidor. Al costat de la piscina hi ha un saló addicional adjacent a un dels dormitoris
i que és completament independent de l'habitatge principal.

lucasfox.cat/go/mrb28294
Piscina, Llum natural, Terres de marbre,
Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Barbacoa, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, Safareig, Seguretat, Zona chill-out

A distància a peu des de la vila, hi ha molts dels restaurants i bars de la zona, així com
de supermercats, botigues d'alimentació ecològica, farmàcies i diverses botigues. A
només 5 minuts amb cotxe es pot arribar a les platges de la Milla d'Or amb cotxe.
Hi ha la possibilitat d'adquirir l'habitatge moblat Mobiliari opcional (per 150.000
euros addicionals).
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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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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