
REF. MRB39287

950.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 100m² terrassa en venda a Benahavís
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29769

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

144m²
Plànol  

100m²
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

Àtic dúplex amb vistes realment increïbles, a punt per
entrar a viure amb 3 habitacions a Marbella Club Hills,
Benahavis.

Marbella Club Hills té un disseny modern juntament amb un toc andalús i acabats de
qualitat. Dissenyat pel destacat despatx d'arquitectura de Villaroel-Torrico, que
compta amb 40 anys de trajectòria en el desenvolupament exitós de complexos
turístics i comunitats residencials amb sofisticació, racionalitat tecnològica i
arquitectura moderna.

Aquesta és una de les últimes unitats disponibles en el nou desenvolupament.

Aquest pis consta de 3 habitacions espaioses i lluminoses, 2 banys i grans terrasses,
així com un solàrium a la part alta de l'habitatge que gaudeix d'unes vistes
panoràmiques impressionants tant al mar Mediterrani com a la costa africana, així
com a les muntanyes i el golf. curs.

La seguretat és estàndard al Marbella Club Hills, hi ha servei de recepció, seguretat i
consergeria les 24 hores. Està tancat amb tanques de 2 metres d'alçada, hi ha
ascensors a totes les plantes amb capacitat per a 10 persones, càmeres de vigilància
CCTV connectades a la porta de seguretat de l'entrada, les portes d'entrada de
l'aparcament s'accionen per comandament a distància amb sensors de moviment per
a més seguretat són només algunes. de les característiques disponibles.

Elegants residències, en una comunitat tancada segura amb instal·lacions d'oci.

Aquest és un apartament fantàstic per a aquells que aprecien la tranquil·litat i la
natura amb unes vistes realment increïbles i també es troba a només 7 km de la
platja.

lucasfox.cat/go/mrb39287

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Piscina coberta , Piscina, Pista de tennis,
Gimnàs, Ascensor, Terres de marbre,
Pista de pàdel, Llum natural, Aparcament,
Seguretat, Parc infantil, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
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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