
SÅLD

REF. LFCDS782

2 450 000 € Hus/Villa - Såld
Moderna lyxvillor med 5 sovrum till salu i exklusivt grindsamhälle i Benahavis,
Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29660

5
Sovrum  

5
Badrum  

1.265m²
Totalyta  

186m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Helt nytt bostadsområde med 14m villor i modern stil och
5 sovrum i Benahavis, Marbella

Detta grindsamhälle i Benahavis består av 14 moderna lyxvillor byggda på en upphöjd
tomt med panoramautsikt över de omgivande golfbanorna, landskapet och
Medelhavet, bara några minuter från alla bekvämligheter. Den charmiga Benahavis
byn, Estepona stad samt Puerto Banus och Marbella är alla inom nära räckhåll.

Bostadsområdet erbjuder 3 olika typer av 5 - sovrums vilor, allt byggt med material
av bästa kvalitet och miljövänlig teknik. Varje villa kommer att innehålla enskilda
saltvattenpooler, anlagda trädgårdar och terrassområden.

lucasfox.se/go/lfcds782

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning, Öppen spis,
Nybyggd, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster
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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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