REF. MRB19985

1 250 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 238m² Trädgård till salu i East Marbella
Spanien » Costa del Sol » Marbella » East Marbella » 29603

4

4

359m²

229m²

238m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Terrass

Trädgård

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien

REF. MRB19985

1 250 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 238m² Trädgård till salu i East Marbella
Spanien » Costa del Sol » Marbella » East Marbella » 29603

4

4

359m²

229m²

238m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Terrass

Trädgård

ÖVERBLICK

Fantastiskt radhus till salu i en utveckling med utmärkta
faciliteter inklusive pooler, gym och spa i Marbella.
Detta vackra radhus med 4 sovrum ligger i ett gated community i East Marbella
mittemot Santa Clara Golf Course. Fastigheten, designad av kända arkitekter
Gonzalez & Jacobsen, har planerats noggrant för att uppnå ett välbalanserat hem i en
exklusiv miljö med utmärkta kvalitetsmaterial. Villan drar nytta av kontrollerad
åtkomst och omkretsstängsel
5-stjärniga anläggningar inkluderar 5 pooler, varav den centrala poolen har en
imponerande 30m poolkant med kaskadfunktion, ett fullt utrustat gym med
förstklassig utrustning, spa, café-bar på plats, samarbetsområde , laddningstjänster
för elfordon och en mängd conciergetjänster. Anlagda trädgårdar som omger villorna
har ett urval av aromatiska växter och erbjuder enastående utsikt över golfbanan och
Medelhavet bortom.

lucasfox.se/go/mrb19985
Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Spa, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm

Huset erbjuder 244m² boende fördelat på 2 våningar. Vardagsrummet och köket på
bottenvåningen vetter mot trädgården och terrassen. Det finns olika täckta och
avslöjade utrymmen för att äta ute och njuta av det soliga klimatet. Det finns ett
sovrum med motsvarande badrum på bottenvåningen plus en gästtoalett, tvättstuga
och parkering.
Tre sovrum och 2 badrum utgör första våningen, en terrass erbjuder fantastisk utsikt.
Ett vackert, helt nytt hem i Marbella, kontakta oss idag för mer information.
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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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