
REF. MRB32667

3.900.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 400m² terraço à venda em Nueva
Andalucía
Spain »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

6
Quartos  

5
wc  

1.623m²
area do terreno  

400m²
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

Moradia de golfe moderna localizada no coração do Vale
do Golfe, de frente para o prestigiado campo de golfe Las
Brisas. Esta deslumbrante moradia foi construída com
materiais de alta qualidade, oferecendo uma propriedade
moderna numa localização privilegiada.

A propriedade recebe-o através de uma bela entrada com pedras brancas
decorativas e vegetação encantadora. A villa possui um layout de plano aberto com
uma espaçosa sala de estar, uma cozinha Barazza em plano aberto totalmente
equipada com bancadas de aço e eletrodomésticos de alta qualidade e extras, como
uma geladeira de vinhos Sub-Zero, placa de teppanyaki, etc.

As áreas de estar têm acesso directo aos terraços, com vista para a piscina infinita e
as magníficas vistas para o Vale do Golfe. Os terraços também incluem fontes de
água e um gazebo.

Esta deslumbrante casa oferece 6 quartos generosos, com vistas deslumbrantes.

Uma propriedade encantadora em uma localização exclusiva em Marbella.

lucasfox.pt/go/mrb32667

Terraço, Piscina, Jardim, Luz natural,
Segurança, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Janelas de vidro duplo , Cozinha equipada,
Ar condicionado
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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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	Moradia de golfe moderna localizada no coração do Vale do Golfe, de frente para o prestigiado campo de golfe Las Brisas. Esta deslumbrante moradia foi construída com materiais de alta qualidade, oferecendo uma propriedade moderna numa localização privilegiada.

