
REF. MRB19681

1.895.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Nova construção Quartos with 162m² terraço à venda em New Golden
Mile
Spain »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680

4
Quartos  

4
wc  

275m²
Plano  

1.058m²
area do terreno  

162m²
Terraço

+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

Luxuosa vivenda moderna com fantásticas vistas sobre o
mar e golfe, para venda no campo de golfe La Resina, em
Marbella.

Esta vivenda de luxo de design requintado, está localizado em um condomínio
fechado de apenas 8 moradias no campo de golfe La Resina, na Nova Milha de
Ouro.Esta promoção não só se destaca por suas fantásticas instalações de golfe, mas
por ser um curso de golfe cercado em uma terra que oferece vistas deslumbrantes
sobre o mar, magníficos jardins e um clube com uma loja gourmet onde você pode
encontrar o que você precisa.

Esta linda casa foi projetada para oferecer a você a melhor qualidade de vida,
construída com os mais altos padrões, os melhores materiais e um moderno design
de interiores. A luz inunda todos os cantos graças a grandes janelas que ligam o
espaço exterior ao interior. A moradia, localizada na beira do campo de golfe e perto
da costa, tem uma vista deslumbrante sobre o Mar Mediterrâneo, o campo de golfe e
as montanhas.

A espaçosa sala de estar de altura dupla goza de excelente luz natural e o design de
plano aberto promove um estilo de vida interior e exterior. Existem 4 quartos
distribuídos por 2 andares.

Esta villa excepcional foi construída de acordo com os regulamentos atuais para
obter um certificado de eficiência energética A e há a opção de atualizar alguns
eletrodomésticos.

Uma série de belos jardins bem cuidados cercam a vila e foram projetados para
admirar o pôr do sol mais impressionante.

Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/mrb19681

Vistas ao mar , Terraço, Piscina, Jardim,
Private garage, Luz natural,
Estacionamento, Edifício modernista,
Vistas, Segurança, Obra nova, Exterior,
Cozinha equipada, Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme
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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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	Luxuosa vivenda moderna com fantásticas vistas sobre o mar e golfe, para venda no campo de golfe La Resina, em Marbella.

