
REF. MRB19985

1.250.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Nova construção Quartos with 238m² Jardim à venda em East Marbella
Spain »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29603

4
Quartos  

4
wc  

359m²
Plano  

229m²
Terraço  

238m²
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

Mansão maravilhosa de venda em uma urbanização com
facilidades excelentes como piscinas, spa e ginásio.

Esta bela moradia de 4 quartos está localizada em uma urbanização no leste de
Marbella, em frente ao campo de golfe de Santa Clara. Na casa, projetada pelos
arquitetos González & Jacobson, todos os detalhes foram minuciosamente estudados
para conseguir uma casa em harmonia em um ambiente exclusivo com as melhores
qualidades, acesso controlado e cercado de perímetro.

As instalações deste complexo de luxo incluem 5 piscinas, das quais a piscina central
possui um impressionante escorrega aquático de 30 metros com cascata, um ginásio
com equipamento de última geração, um spa, um bar-cafetaria e uma área de
coworking. , um ponto de carregamento para veículos elétricos e uma grande
variedade de serviços de portaria. Os jardins paisagísticos que rodeiam as villas
oferecem uma seleção de plantas aromáticas e vistas excepcionais do campo de
golfe, com o Mediterrâneo ao fundo.

A moradia oferece 244 m² distribuídos por dois pisos. A sala de estar e a cozinha
estão no rés-do-chão e estão viradas para o jardim e o terraço. Existem diferentes
espaços cobertos e descobertos para comer ao ar livre e aproveitar o clima
ensolarado. No térreo há um quarto com seu banheiro correspondente, bem como
um lavabo e uma lavanderia.

No primeiro andar temos três quartos, dois banheiros e um terraço com vistas
espetaculares.

Uma bela construção nova casa em Marbella. Contacte-nos hoje para mais
informações.

lucasfox.pt/go/mrb19985

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina, Jardim, Spa, Private garage,
Ginásio, Elevador, Luz natural, Vistas,
Segurança, Obra nova, 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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