
SÅLD

REF. MRB22003

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 78m² terrass till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29603

4
Sovrum  

3
Badrum  

266m²
Planlösning  

739m²
Totalyta  

78m²
Terrass
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Hus/ Villor till salu i Los
Monteros, Andalusien med ett start pris på 1 320 000 €

Denna exklusiva utveckling är belägen längs en mild stigning med utsikt över
golfbanor och Medelhavets stränder som ligger mindre än en kilometer bort. Det nya
bostadskomplexet sticker ut tack vare sin arkitektoniska design och unika koncept
och livsstilsfunktioner. Projektet består av 24 vackert utformade villor som är färdiga
med de finaste materialen och erbjuder ett urval av 3 eller 4 sovrum som mäter
230m² plus terrasser.

Förutom att skapa visuellt påverkande moderna villor som också är praktiska och
enkla att underhålla. Arkitekt Rodolfo Amievas noggranna uppmärksamhet på
detaljer har skapat underbara öppna inre planlösningar som släpps ut på terrassen,
saltvattenpoolen och trädgården. Kombinerat med smart orientering som blandar
imponerande havs- och golfutsikt med integritet, ger hemmen den perfekta miljön för
Marbella livsstil.

Den filosofi som utvecklingen har, "Det handlar om dig" återspeglas i det breda
utbudet av tjänster som finns tillgängliga. Santa Clara Golf Resort, Marbella East är
designad för att förbättra din livsstil och erbjuda ägarna mervärdet av högkvalitativa
tjänster som kompletterar deras hem.

slingor

Vacker utsikt över havet och golfen
Mindre än en kilometer från stranden
Finaste kvalitetsmaterial och finish
Härliga trädgårdar, terrasser och saltvattenpooler
Tjänster av högsta kvalitet tillgängliga

lucasfox.se/go/mrb22003

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober
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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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