
VENUT/UDA

REF. MRB34492

790.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 65m² terrassa en venda a Quinta, Costa del
Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Quinta »  29679

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

244m²
Plànol  

65m²
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

Impressionant àtic de 2 habitacions amb solàrium a
Palmitos, Real De La Quinta, Benahavis.

Ampli àtic de 2 habitacions, 2 banys, 1 lavabo de cortesia i solàrium. El dormitori
principal té un bany privat. Aquesta propietat destaca per les seves espectaculars
vistes al llac, camp de golf, mar i muntanya de la Concha.

El gran espai exterior és perfecte per entretenir i relaxar-se. L'àmplia terrassa de
més de 64,60 m² està comunicada amb el saló i totes les habitacions.

La barreja de formigó color crema, fusta i pedra natural es fa ressò del paisatge per
augmentar la sensació d'estar en harmonia amb l'impressionant entorn.

Àmplies zones d'estar i grans terrasses creen una sensació d'espai i llibertat que
afavoreix la vida a l'aire lliure i la comoditat interior, i amb un màxim de 6
apartaments per edifici, cada apartament gaudeix dels avantatges de tenir un sol veí
al costat.

Superfície total 384,25 m²:

m² construïts interiors: 133,05
m² terrassa coberta: 31,95
m² terrassa oberta: 32,65
m² solàrium cobert: 62,46
m² solàrium descobert: 103,50
m² zones comuns: 20,64

lucasfox.cat/go/mrb34492

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Servei de consergeria ,
Ascensor, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat,
S'accepten mascotes , Plafons solars,
Parc infantil, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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