
REF. MRB36008

1.800.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Benahavís, Costa del Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

630m²
Dimensions del terreny

+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 contemporània dins del nou projecte de luxe de La
Finca Jasmine. La vila compta amb elements orgànics i
naturals d'acord amb l'entorn, amb verds jardins
mediterranis i piscina privada amb fàcil accés a Marbella i
Estepona.

Villa Lavanda forma part del projecte residencial La Finca de Jasmine. És una
comunitat tancada i segura de viles amb casa club, spa i gimnàs amb verds jardins
mediterranis i increïbles vistes panoràmiques al mar.

Aquesta vila moderna i espaiosa amb 3 habitacions i 3,5 banys està construïda en una
sola planta. En entrar a la vila, trobareu un gran espai d'estar de planta oberta que
inclou una cuina totalment equipada, saló, menjador i lavabo de cortesia.

Inundada de llum i sostres de 3,8 metres d'alçada a la gran sala d'estar de planta
oberta que inclou cuina totalment equipada, sala d'estar i menjador i lavabo de
cortesia. Cada costat de l'espai habitable condueix a suites de 3 habitacions, 2 de les
quals tenen accés directe als jardins paisatgístics privats.

Des de la planta baixa, el soterrani ofereix un altre lavabo per a convidats, safareig i
espai polivalent flexible amb llum natural.

Villa Lavanda es troba dins de la fase inicial que constarà de 14 vil·les amb 3 tipus de
configuració per adaptar-se al vostre estil de vida.

Construcció pendent d'acabar: 3r trimestre de 2024.

lucasfox.cat/go/mrb36008

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs,
Sostres alts, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Zona chill-out,
Seguretat, Plafons solars,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
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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