
REF. MRB37950

1.900.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 66m² terraço à venda em Nueva
Andalucía
Spain »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Quartos  

4
wc  

392m²
Plano  

627m²
area do terreno  

66m²
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 com 5 quartos a uma curta distância de lojas
locais, comodidades e Puerto Banus. Vista para a
montanha com piscina exterior e cozinha com vários
terraços.

Novo no mercado, o Villa Avla apresenta um design escandinavo moderno
recentemente renovado. A sua localização torna-o mais procurado, pois fica a poucos
passos de lojas, restaurantes, escolas e amenidades locais. Além disso, fica a apenas
alguns minutos de carro da popular área de Puerto Banus.

No primeiro andar, os compradores entrarão no projeto de conceito aberto. Este é
composto por uma cozinha de alta qualidade, zona de refeições e sala de estar com
acesso ao terraço exterior. Da mesma forma, o primeiro andar tem uma grande suite
com acesso ao terraço.

Movendo-se para o segundo andar, os compradores encontrarão duas grandes suítes
com acesso direto à varanda externa. Isso dá lugar a vistas ininterruptas das
montanhas.

Descendo as escadas até ao rés-do-chão, encontra a garrafeira. A seguir, mais duas
divisões que podem ser convertidas em quartos e uma ampla zona de sala de jogos
com acesso ao terraço do rés-do-chão. No exterior, os compradores poderão
desfrutar da sua cozinha exterior, jardim e piscina privada. O aspecto sudoeste
permitirá que os residentes desfrutem do incrível pôr do sol.

Por favor sinta-se a vontade para nos contactar para maiores informações.

lucasfox.pt/go/mrb37950

Vistas à montanha, Piscina, Jardim, Jacuzzi,
Pavimento em mosaico , Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Varanda,
Renovado, Janelas de vidro duplo , Interior,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Churrasco, Armários empotrados ,
Àrea chill out, 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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