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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på 90 våningar med 2 eller 3
sovrum och stora gemensamma trädgårdar och pooler till
salu i ett utmärkt läge i Benahavís.

Benahavis-OL njuter av ett unikt läge på en bergssida nära La Quinta med fantastiska
vyer mot havet och de naturliga omgivningarna, medan det ligger lätt tillgängligt nära
Puerto Banus och samtliga bekvömligheter i Marbella Town. Denna första fasen
består av 90 våningar med 2 eller 3 sovrum i 3 lägre byggnader, omgivna av vackert
designade trädgårdar gardens och pool områden.

De 2 och 3-sovrums våningarna är ljusa, luftiga, moderna våningar som ståtar med
vackra interiörer med traditionella material så som trä, arabiska klinkers och sten.
 Detta kombinerat med vassaste nya teknoligin och eco-vänliga installationer. Det
kommer att bli den första bostadsutvecklingen certifierad av BREEAM, världens
ledande hållbarhetsbedömningsmetod för nya byggnader.

Dessa hem har blivit designade att erbjuda mysiga interiörer med mycket privat
sförer medan de förbinds med exteriören med golv till tak glas dörrar som ger mycket
naturligt ljus och attraktiv havs utsikt.  

Varje fastighet hare gen parkerings utrymme i garaget och förrådsrum. Denna fasen
beräknas att stå färdig i Oktober 2019.

Höjdpunkter

Underbart natur läge men lätt tillgängligt till Marbella
2 och 3-sovrums fastigheter
Designade gemensamma trädgårdar och pooler and pools
Underbar havs utsikt
Utsökt interiör
Garage parkerings plats och förrådsrum storage

lucasfox.se/go/benahavis-ol

Senaste enheterna
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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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