
REF. MRB36008

1.800.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Nova construção Quartos à venda em Benahavís, Costa del Sol
Spain »  Costa del Sol »  Benahavís do interior »  Benahavís »  29679

3
Quartos  

3
wc  

630m²
area do terreno

+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

Villa contemporânea dentro do novo projeto de luxo La
Finca Jasmine. Villa apresenta elementos orgânicos e
naturais de acordo com o ambiente, com jardins
mediterrâneos verdejantes e piscina privada com fácil
acesso a Marbella e Estepona.

Villa Lavanda faz parte do projeto residencial La Finca de Jasmine. É um condomínio
fechado e seguro de moradias com clubhouse, spa e ginásio com jardins
mediterrânicos verdejantes e vistas panorâmicas sobre o mar.

Esta villa moderna e espaçosa com 3 quartos e 3,5 banheiros é construída em um
nível. Ao entrar na vila, você encontra um grande espaço de estar em plano aberto
que inclui uma cozinha totalmente equipada, sala de estar, sala de jantar e lavabo.

Inundado com luz e tectos de 3,8 metros de altura na grande área de estar em plano
aberto que inclui uma cozinha totalmente equipada, sala de estar e jantar e lavabo.
Ambos os lados da área de estar levam a suítes de 3 quartos, 2 das quais com acesso
direto aos jardins paisagísticos privativos.

A partir do piso térreo, o subsolo oferece mais um lavabo, lavanderia e espaço
multiuso flexível com luz natural.

A Villa Lavanda encontra-se numa fase inicial que será composta por 14 moradias
com 3 tipos de configuração para se adequar ao seu estilo de vida.

Construção a terminar: 3º trimestre de 2024.

lucasfox.pt/go/mrb36008

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina, Jardim, Ginásio, Tectos altos,
Luz natural, Radiadores para pavimento,
Segurança,
Próximo de escolas internacionais,
Painéis solares , Janelas de vidro duplo ,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento
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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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	Villa contemporânea dentro do novo projeto de luxo La Finca Jasmine. Villa apresenta elementos orgânicos e naturais de acordo com o ambiente, com jardins mediterrâneos verdejantes e piscina privada com fácil acesso a Marbella e Estepona.

