
VENUT/UDA

REF. MRB32418

Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 5 dormitoris amb 147m² terrassa en venda a New
Golden Mile
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

368m²
Plànol  

843m²
Dimensions del terreny  

147m²
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

Exclusiva vila de 5 dormitoris en venda en una promoció
amb els millors serveis com piscines, pistes de tennis i
gimnàs, a la Nova Milla d'Or.

Aquesta vila es distribueix en tres plantes àmplies i assolellades i es beneficia d´un
extens jardí amb piscina, banyera d´hidromassatge i porxo.

Com a propietari, gaudirà de total privadesa, espais interiors i exteriors de planta
oberta que reben abundant llum natural. Es tracta d'un habitatge perfecte si busca
relativa privadesa, però tenir l'opció de rebre amics i familiars.

La vila es troba en una immillorable ubicació a primera línia de platja i ofereix accés
directe a la platja.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquesta nova
casa exclusiva a la Nova Milla d'Or.

lucasfox.cat/go/mrb32418

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Edifici modernista,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Seguretat, Obra nova, Calefacció, Alarma,
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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