
REF. MRB19887

1 535 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 4 Sovrum med 149m² terrass till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29603

4
Sovrum  

2
Badrum  

295m²
Planlösning  

149m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Utmärkt lägenhet med 3 sovrum till salu i ett gated
community med 5-stjärniga faciliteter och fantastisk
utsikt.

Denna extraordinära lägenhet med 3 sovrum ligger i Santa Clara Golf gated
community i East Marbella.

Designad av kända arkitekter Gonzalez & Jacobsen och varje detalj har noggrant
planerats för att uppnå ett välbalanserat hem i en exklusiv miljö med högkvalitativa
material, kontrollerad åtkomst och omkretsstängsel.

Utvecklingen erbjuder 5-stjärniga anläggningar, inklusive ett spa och ett gym, den
erbjuder också privilegierad tillgång till Santa Clara Golf, säkerhet (kontrollerad
tillgång till Santa Clara, tillgång till utvecklingen och individuell fastighetssäkerhet).

Elladdningsfaciliteter erbjuds för att främja en miljövänlig livsstil.

Fastigheten ligger i ett perfekt läge för att njuta av ett avslappnat och hälsosamt liv
med de bästa stränderna i närheten. Dessutom finns det lätt tillgång till de viktigaste
städerna på Costa del Sol.

lucasfox.se/go/mrb19887

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Spa, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm
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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.

REF. MRB19887

1 535 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 4 Sovrum med 149m² terrass till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29603

4
Sovrum  

2
Badrum  

295m²
Planlösning  

149m²
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

	Utmärkt lägenhet med 3 sovrum till salu i ett gated community med 5-stjärniga faciliteter och fantastisk utsikt.

