REF. MRB36280

2.995.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 77m² terrassa en venda
a Nueva Andalucía
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660

4

4

295m²

1.559m²

77m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Terrassa

RESERVADO

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

Fantàstica vila en venda al cor de la Vall del Golf, Nova
Andalusia, ubicada a l'exclusiva comunitat tancada de
Parcel·les del Golf.
Paris 77 és una fantàstica oportunitat d'inversió al cor de la Vall del Golf de Marbella.
Paris 77 és un habitatge especial i únic al mercat, que se situa a l'exclusiva comunitat
tancada de Parcel·les del Golf, amb seguretat les 24 hores. Gaudeix d´un disseny
còmode, amb àmplies zones d´estar i extensos jardins ben cuidats amb grans
terrasses cobertes.
Gaudiu de l'envejable clima de Marbella, mentre es relaxa a l'aire lliure, amb una
gran piscina privada lluent al centre de l'escenari. Aquesta fantàstica casa familiar
ofereix quatre dormitoris amplis, la majoria amb accés directe als jardins.

lucasfox.cat/go/mrb36280
Piscina, Jardí, Aparcament, Vistes,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

Aquest impressionant habitatge s'ha construït amb materials d'alta qualitat, per crear
una vila moderna en una ubicació privilegiada, davant del prestigiós camp de golf Las
Brisas.
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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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