REF. MRB36105

875.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la d'obra nova de 2 dormitoris en venda a East Marbella, Costa del Sol
Espanya » Costa del Sol » Marbella » East Marbella » 296002

2

2

146m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.cat

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Extraordinari apartament de 2 habitacions a Soul
Marbella que ofereix l'oportunitat de comprar una nova
construcció a Marbella en un entorn exclusiu que inclou
els serveis de "Resort Life".
Aquest impressionant apartament està situat dins d'un nou edifici de luxe que consta
de 28 apartaments distribuïts en quatre blocs de poca altura.
lucasfox.cat/go/mrb36105

La distribució consta d'un passadís que connecta amb el saló/menjador de concepte
obert i una cuina totalment equipada amb terra de gres porcelànic. Hi ha una suite
principal de mida generosa amb vestidor, una altra habitació de convidats més amb
bany privat.
La terrassa gaudeix de vistes de gran abast i ofereix molt espai per menjar a l'aire
lliure i relaxar-se. Algunes de les característiques que s'instal·len a l'apartament
inclouen calefacció per terra radiant a tot arreu, i les terrasses disposen d'una presa
de corrent i una presa de televisió.

Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Traster,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Soul Marbella és un complex residencial exclusiu situat a la zona de Marbella Est, a
només 10' del centre de Marbella i a 3' de les millors platges de la zona. Està envoltat
pel camp de golf de Santa Clara, amb vistes al Mediterrani, al camp de golf i a la
muntanya.
Soul Marbella ofereix una oportunitat immillorable per gaudir d'una casa de nova
construcció a Marbella. Un disseny extraordinari dels prestigiosos arquitectes
Gonzalez i Jacobson i Manuel Burgos en un entorn exclusiu, que ofereix un estil de
vida relaxat en un lloc de somni.
Soul Marbella estarà format per 5 fases amb un total de 200 habitatges de luxe i
inclourà un resort de 5 estrelles amb servei de consergeria, 5 piscines amb zones de
llits balinesos, entre les quals hi ha una piscina infinita amb una làmina d'aigua de
300 m, un gimnàs totalment equipat, spa amb piscina climatitzada, zona de
coworking, cafeteria i grans zones enjardinades. La tercera fase és Soul Marbella
SUNRISE, amb 20 habitatges.
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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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