
REF. NEW-GOLDEN-MILE-HRES2

Preços desde 1.895.000 € New development
New golden Mile HRES2 Casas / Vilas, New Golden Mile, Costa del Sol
Nova construção de Casas / Vilas à venda in New Golden Mile, Costa del Sol com preços apartir de 1,895,000 €, 1 Casas / Vilas
disponíveis

Q2 2021
Finalização  

1
Unidades disponíveis  

4.0
Quartos  

275m²
Dimensões desde

+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

Casas / Vilas à venda in New Golden Mile, Costa del Sol
com preços apartir de 1,895,000 €

Esta nova construção de moradias exclusivas está localizada em uma área
privilegiada do campo de golfe La Resina, na Nova Milha de Ouro de Estepona. Esta
promoção não só se destaca por suas instalações de golfe fantásticas, mas também
por ser um campo de golfe cercado em uma trama que oferece vistas deslumbrantes
sobre o mar, magníficos jardins e um clube com uma loja gourmet onde você pode
encontrar o que você precisa.

Cada villa foi projetada para oferecer a melhor qualidade de vida possível e foi
construída de acordo com os regulamentos atuais para garantir um certificado de
eficiência energética.

Você pode escolher entre três tipos de habitação, todos perfeitamente adaptados
para satisfazer o comprador mais exigente. Cada casa oferece 4 quartos,
impressionantes áreas comuns e jardins fantásticos, onde você pode apreciar o pôr
do sol mais impressionante.

A poucos minutos de carro encontra-se a Laguna Village, com as suas excelentes
instalações, o famoso clube de praia Puro e a encantadora cidade velha de Estepona.
Na direção oposta, a apenas 10 minutos, é o centro de Marbella. O famoso e popular
Puerto Banus oferece restaurantes com estrelas Michelin, clubes elegantes e lojas
sofisticadas. O empreendimento desfruta de uma localização ideal para aproveitar o
melhor do estilo de vida mediterrâneo.

Para viajantes frequentes, os aeroportos internacionais de Gibraltar e Málaga ficam a
apenas 30 e 45 minutos, respectivamente.

Destaques

Campo de golfe privado e fechado
Clubhouse com loja gourmet
Instalações de golfe
Vistas panorâmicas do mar Mediterrâneo
Campos de golfe de prestígio muito perto
Lindos jardins

lucasfox.pt/go/new-golden-mile-hres2
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UNIDADES NESTA PROMOÇÃO

Categoria Estado Andar Distribuição Tamanho

Casa / Vila 1.895.000 € Andar 2 4 Quartos 4 wc 275m², Terraço 162m²
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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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