
VENDIDO

REF. MRB17491

Preço sujeito a confirmação Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Nova construção Quartos with 606m² Jardim à venda em East Marbella
Spain »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

4
Quartos  

3
wc  

345m²
Plano  

954m²
area do terreno  

106m²
Terraço  

606m²
Jardim

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.pt Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Impressionante moradia de 4 quartos de nova construção
com uma arquitectura contemporânea e os melhores
acabamentos, localizada entre Estepona e Marbella, a
poucos minutos da praia.

Esta moradia nova construção exclusiva goza de uma localização invejável em Elviria,
junto ao Clube de Golfe de Santa Maria e apenas a 3 minutos de carro da praia.

O enredo foi cuidadosamente selecionado por suas vistas e orientação e está perto
de todas as instalações e serviços.

A moradia foi projetada com linhas arquitetônicas limpas e acabamentos de alta
qualidade e é composta por 2 pisos, além de um porão opcional.

Os interiores espaçosos e elegantes e o magnífico espaço exterior privado são
intercalados graças às enormes janelas e acesso directo ao jardim e piscina, a partir
dos interiores luminosos e espaçosos da casa.

O piso térreo oferece a área do dia e um lavabo, enquanto os 4 quartos e 3 banheiros
principais estão localizados no último andar. Duas dessas casas de banho são
privadas. A casa também tem um solário.

Contacte-nos para mais informações sobre estas casas contemporâneas impecáveis,
que oferecem o melhor estilo de vida de luxo na Costa del Sol.

lucasfox.pt/go/mrb17491

Piscina, Jardim, Private garage,
Edifício modernista, Vistas,
Sistema domótico, Segurança, Obra nova,
Exterior, Cozinha equipada,
Armários empotrados , Ar condicionado,
Alarme

Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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