
VENUT/UDA

REF. MRB35363

Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 67m² terrassa en venda
a New Golden Mile
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

315m²
Plànol  

666m²
Dimensions del terreny  

67m²
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

Vila lluminosa a la Nova Milla d'Or.

Situat darrere de les portes privades de la ben establerta comunitat residencial
Arboleda, aquesta casa completament remodelada es troba al cor de la Nova Milla
d'Or, entre Estepona i Marbella. Arboleda ofereix una ubicació convenient i aïllada, on
totes les viles estan orientades al sud ia l'oest, amb vistes panoràmiques cap a un
exuberant bosc verd – 50.000m2 de zona natural protegida. Una casa bonica i
lluminosa, amb parets corredisses de vidre Cortizo que s'obren a una àmplia terrassa
ideal per a l'entreteniment, menjador exterior amb barbacoa, i espectacular piscina i
jacuzzi. L'espaiosa sala d'estar principal té una alçada de sostre elevada de 4,5 m,
proporcionant llum i elegància a tota la propietat, menjador obert amb una cuina
gourmet amb illa central, totes les àrees orientades cap als exuberants jardins
tropicals que proporcionen privadesa i un ambient acollidor. Arboleda 7 ofereix 3
dormitoris dobles en una sola planta més un soterrani amb un dormitori doble
addicional, emmagatzematge, bugaderia i sala de màquines. La zona és segura i està
molt ben comunicada, poca distància amb cotxe el porta a Atalaya Golf i Country Club
i les escoles internacionals de primera categoria. A poca distància té supermercats
locals i una varietat de botigues, bars i restaurants, perruqueries, farmàcies,
veterinaris i serveis locals. La casa familiar ideal per al comprador exigent.

lucasfox.cat/go/mrb35363

Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Sostres alts, Llum natural,
Aparcament, Seguretat, Saló gourmet,
Safareig, Plafons solars,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
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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