
REF. MRB39196

462.000 € Àtic - En venda
Àtic d'obra nova de 2 dormitoris amb 106m² terrassa en venda a New Golden Mile
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

106m²
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

Es ven àtic de 2 habitacions amb orientació sud i àmplies
terrasses a Oasis325, situat en una zona privilegiada, a
mig camí entre Estepona i Marbella.

Oasis 325 – Phase 2 té tots els avantatges de la seva excel·lent ubicació entre
Marbella i Estepona. En només 10 minuts podreu gaudir de prestigiosos camps de
golf, l'exòtic parc Selwo, diversos clubs de platja i restaurants, botigues i totes les
altres comoditats.

Dins d'aquesta propietat, la distribució única ofereix àmplies zones d'estar, on
l'interior està perfectament connectat amb les zones exteriors per tal de maximitzar
la llum natural. La cuina oberta i les zones d'estar tenen fàcil accés a la gran terrassa
amb unes vistes increïbles a l'entorn natural.

Els materials d'alta qualitat complementen el disseny arquitectònic únic, garantint la
millor experiència de vida. Tots els àtics tenen un aspecte assolellat al sud.

Si voleu obtenir més informació sobre aquests àtics, podeu contactar amb l'equip de
Lucas Fox Marbella.

lucasfox.cat/go/mrb39196

Terrassa, Piscina, Spa,
Servei de consergeria , Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Traster,
Sistema domòtic, Obra nova, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Cinema domèstic, 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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	Es ven àtic de 2 habitacions amb orientació sud i àmplies terrasses a Oasis325, situat en una zona privilegiada, a mig camí entre Estepona i Marbella.

