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REF. MRB18683

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 65m² terrass till salu i Benahavís, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29679
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i
Benahavís, Costa del Sol

Vi hittar detta lågdensitetsprojekt, som erbjuder 14 nya hem, på Westin La Quinta
med sin fantastiska 27-håls golfbana, 4-stjärnigt hotell, ett urval av restauranger, ett
spa och en golfakademi. Det ligger inom nära köravstånd av bekvämligheter och bara
10 minuter från Marbella samt de strålande solsträckta stränderna på Costa del Sol.

Det privata bostadsområdet består av 3 eleganta byggnader med B-
energiklassificering och dela en vacker gemensam pool och anlagd trädgård som
tillsammans med golfbanan sammanfogar sömlöst i de naturliga omgivningarna i
detta eftertraktade område i Golfdalen.

Det finns 3 fastigheter att välja mellan: rymliga bottenvåningshus med trädgårdar,
duplexfastigheter med terrasser och takvåningar med privata 100 m² solarium; alla
med 3 sovrum. Fastigheterna har ett fullt utrustat kök med vitvaror, designer badrum,
luftkonditionering och terrasser med panoramautsikt.

Dessa avancerade bostäder är idealiska för golfentusiaster som vill flytta permanent
eller förvärva en semesterfastighet. Dessutom har husägare nytta av ett privat garage
och förråd samt särskilda privilegier vid Westin La Quinta Golf Resort & Spa.

Beräknat slutdatum: sista trimestern av 2019.

slingor

Panoramautsikt över golf och havsutsikt
Resident privilegier på Westin La Quinta Golf Resort & Spa
Förråd och privat garage
3 exklusiva egendomstyper att välja mellan

lucasfox.se/go/mrb18683

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Hiss, Högt i tak,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Uppvärmning, Öppen spis, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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