
REF. MRB38934

1.450.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 178m² terrassa en venda a Quinta, Costa del
Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Quinta »  29679

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

480m²
Plànol  

178m²
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

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Quinta,
Costa del Sol amb preus des de 1,450,000 €

Palmito és la tercera urbanització del complex Real de La Quinta i consta de 3 edificis
i un total de només 16 apartaments. En edificis baixos de només 3 plantes, aquests
apartaments són molt espaiosos i presenten un disseny modern exquisit amb
pàrquing i traster inclosos, dissenyats per un reconegut arquitecte: Rafael de La Hoz.

Des de la seva posició privilegiada i elevada a la part sud del complex, els
apartaments Palmitos gaudeixen d'unes vistes exquisides sobre el camp de golf fins
al llac i Lake Club, la muntanya de La Concha i la costa de Marbella.

Les zones d'estar generoses i les grans terrasses creen una sensació d'espai i llibertat
que fomenten la vida a l'aire lliure i la comoditat interior i, amb un màxim de 6
apartaments per edifici, cada apartament gaudeix dels avantatges de tenir només un
veí al costat. Real de La Quinta és el primer projecte a Espanya que ha rebut el
certificat de planificació d'infraestructures emès per BREEAM, l'organització líder
mundial en avaluació de la sostenibilitat.

Els apartaments varien de 245 m2 a 475 m2, amb grans terrasses de fins a 290 m2. Les
plantes baixes són elevades i els àtics poden tenir terrasses al terrat dissenyades a
mida amb piscines privades.

Apartaments de 2 habitacions a partir de 795.000 euros
Apartaments de 3 habitacions a partir de 750.000 euros
Àtics amb grans terrasses a partir de 1.525.000 euros

Si voleu més informació sobre preus i disponibilitat de Palmitos, no dubteu a
contactar amb nosaltres.

lucasfox.cat/go/mrb38934

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Servei de consergeria ,
Ascensor, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat,
S'accepten mascotes , Plafons solars,
Parc infantil, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, 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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