
REF. MRB40313

645.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 60m² terrassa en venda a East Marbella
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  296002

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

137m²
Plànol  

60m²
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 East
Marbella, Costa del Sol amb preus des de 645,000 €

Promoció d'obra nova a Santa Clara Golf amb preciosos pisos, àtics, cases
semiadossades i viles, tot això en una espectacular parcel·la de 120.000 m². La
promoció es divideix en 5 fases: la fase 1 inclou 42 habitatges (28 pisos des de 170 m²,
12 cases semiadossades i 2 viles independents).

Totes les viles tenen un jardí privat i els espectaculars àtics compten amb piscines
privades. Les terrasses i els porxos ofereixen l'espai perfecte per menjar a l'aire lliure
i relaxar-se en família o entre amics.

Les instal·lacions d'aquest complex de luxe s'inclouen 5 piscines, de les quals la
piscina central compta amb una impressionant làmina d'aigua de 30 metres amb
cascada, un gimnàs amb equipament d'alta gamma, spa, un bar-cafeteria, una zona
de coworking , un punt de recàrrega de vehicles elèctrics i una gran varietat de
serveis de consergeria. Els jardins paisatgístics que envolten les viles ofereixen una
selecció de plantes aromàtiques i unes vistes excepcionals al camp de golf, amb el
Mediterrani de fons.

Una increïble promoció dissenyada pels arquitectes González & Jacobson. S'han
estudiat minuciosament tots els detalls per aconseguir una atmosfera en harmonia
en una urbanització privada amb accés controlat i tanca perimetral.

aspectes destacats

Habitatges de diferents tipologies
Terrasses i porxos espectaculars
Instal·lacions de la millor qualitat, com piscines i gimnàs
A primera línia del camp de golf
Precioses vistes al golf i al mar

lucasfox.cat/go/mrb40313

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
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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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