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Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 223m² terrassa en venda a Golden Mile
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DESCRIPCIÓ

Luxosa habitatge d&#39;obra nova amb 3 dormitoris en
venda en una zona prime de Marbella.

Aquest àtic excel·lent se situa en el cor de la Milla d'Or de Marbella, al costat de Port
Banús, en una promoció d'obra nova amb una atractiva zona comunitària de 6.000 m²
amb jardins, piscina i terrassa per prendre el sol.

La planta principal de l'àtic ens dóna la benvinguda amb un bonic vestíbul amb un
lavabo de cortesia. Des d'aquí accedim a la cuina oberta i al gran saló-menjador, amb
sortida a una terrassa amb espais coberts i oberts. A continuació trobem els 3
dormitoris, tots amb banys privats. En el cas del dormitori principal, també té un
vestidor i sortida a la terrassa.

La planta superior disposa d'una petita habitació que dóna pas a l'espectacular terrat
de 170 m².

Els interiors de disseny ofereixen una gran lluminositat i amplitud, creant un
habitatge contemporània lluminosa i espaiosa amb els millors acabats.

Els propietaris gaudiran d'accés a una zona de spa i benestar completament
equipada, un gimnàs, una piscina interior climatitzada, un club i un emplaçament per
a esdeveniments i festes. Igual que les millors promocions de tot el món, aquest
projecte disposarà de servei de consergeria i d'una àmplia gamma de serveis oferts
per professionals, com a entrenador personal, comprador personal, esteticista,
atenció infantil, servei de neteja, salut, assessorament legal i classes del que desitgin
els residents.

lucasfox.cat/go/mrb7563

Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Sistema domòtic, Seguretat,
Obra nova, Llar de foc, Interior,
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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