REF. MRB9424

945.000 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 77m² de jardí en venda a Nueva Andalucía
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660
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+34 637 996 636
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Nueva
Andalucía, Costa del Sol amb preus des de 945,000 €
Situada entre uns jardins paisatgistes de 2 piscines exteriors, trobem aquesta
magnífica promoció d'obra nova de baixa densitat amb més de 50 espectaculars
pisos i àtics distribuïts en 9 viles, tots amb magnífiques vistes a la Vall del Golf i al
Mediterrani. També ofereix un club comunitari per als residents, amb una piscina
interior i una zona de fitness i spa.
Cada vila acull entre 5 i 7 habitatges de 90-284 m² i 2-5 dormitoris, totes amb
terrasses semicobertes amb espectaculars vistes a l'entorn natural que les envolta.
Diversos dels pisos amb jardí també tenen piscines privades, i els àtics són
especialment amplis. A més, es disposa de places d'aparcament i trasters grans.

lucasfox.cat/go/mrb9424
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Aparcament, Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció

Els habitatges s'han dissenyat amb un estil clàssic atemporal, amb interiors
lluminosos i espaiosos, cuines modernes, zones de dia àmplies i banys elegants amb
banyeres exemptes, plats de dutxes i preciosos acabats en marbre de color ivori.
Aquestes exclusius habitatges gaudeixen d'acabats de la millor qualitat de primeres
marques, i li permetran gaudir d'un estil de vida luxós en un enclavament idíl·lic a la
Costa del Sol.
Poseu-vos en contacte amb el nostre equip de vendes per obtenir més informació
sobre aquesta excepcional promoció d'obra nova amb data de finalització prevista
per a finals de 2019.
aspectes destacats
Jardins paisatgistes amb piscines i les instal·lacions del club
Més de 50 unitats amb 2-5 dormitoris
Vistes panoràmiques a la Vall del Golf i al Mediterrani
Ubicació excel·lent prop de Puerto Banús
Acabats de luxe i un disseny interior elegant
Places d'aparcament i trasters
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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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