
VENUT/UDA

REF. MRB34785

Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 252m² terrassa en
venda a Nagüeles
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Nagüeles »  29602

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

510m²
Plànol  

1.848m²
Dimensions del terreny  

252m²
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

Xalet modern totalment reformat en venda a Nagueles,
Marbella. Parcel·la de 1.848 m² situada en un carrer
tranquil a només 5 minuts de la platja.

Aquesta casa arquitectònica, situada en un tranquil carrer sense sortida just a sobre
de la prestigiosa franja Milla d'Or, ofereix un entorn excepcional per a la vida diària i
d'entreteniment.

Nagüeles és una tranquil·la comunitat residencial situada en una de les zones més
buscades de la Milla d'Or, que ofereix exclusivitat i tranquil·litat en una ubicació
privilegiada entre el centre de Marbella i Puerto Banús, ia només 5 minuts de la
platja. Les luxoses instal·lacions de 5 estrelles a prop inclouen l'hotel Puente
Romano, el Marbella Club Hotel i una gran quantitat d'experiències gastronòmiques i
de bar de primera classe.

Villa Palms és l'últim esplendor modern envoltat de vegetació tropical i ofereix vistes
panoràmiques a la muntanya de La Concha i al mar Mediterrani. Tenint en compte
l'estil de vida mediterrani, aquesta casa completament renovada està construïda en 4
nivells, s'obre sense esforç a amplis jardins amb una piscina brillant. Els interiors han
estat perfectament situats per oferir un estil de vida modern i còmode. S'ha utilitzat
una paleta de colors neutres per transmetre elegància i sofisticació.

Per completar aquesta casa excepcional, teniu un paradís al terrat totalment cobert,
que inclou un jacuzzi privat, barbacoa i zones de relax amb vistes al mar.

No perdis l'oportunitat de fer d'aquest paradís la teva llar.

lucasfox.cat/go/mrb34785

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi, Gimnàs,
Garatge privat, Terres de marbre,
Llum natural, Edifici modernista,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
Sala de jocs, Safareig, Renovat, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, 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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	Xalet modern totalment reformat en venda a Nagueles, Marbella. Parcel·la de 1.848 m² situada en un carrer tranquil a només 5 minuts de la platja.

