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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i
Benahavís, Costa del Sol

Benahavis-OL3 är den tredje fasen av denna nya utveckling som har ett unikt läge vid
en bergsslutt nära La Quinta med fantastisk utsikt över havet och de naturliga
omgivningarna, samtidigt som det är inom räckhåll för Puerto Banus och alla
bekvämligheter i Marbella Town. Den tredje fasen består av lägenheter omgiven av
vackra anlagda trädgårdar och poolområden.

De ljusa, luftiga, moderna lägenheterna med 2 och 3 sovrum har inredda inredningar
med traditionella material som trä, arabiska plattor och sten; allt i kombination med
den senaste tekniken och miljövänliga funktioner. Det kommer att vara den första
utvecklingen som certifieras av BREEAM, världens ledande metod för
hållbarhetsbedömning för nybyggnation.

Dessa bostäder har designats för att erbjuda mysiga inredningar med mycket privatliv
samtidigt som de ansluter till utsidan via golv-till-tak glasdörrar som ger rikligt med
naturligt ljus och attraktiv havsutsikt.

Varje fastighet har en tilldelad parkeringsplats i garaget och förråd. Slutförandet av
den här fasen beror ungefär under det tredje kvartalet 2020.

slingor

Fantastisk naturlig miljö med enkel åtkomst till Marbella
Egenskaper med 2 och 3 sovrum
Anlagda gemensamma trädgårdar och pooler
Underbar havsutsikt
Anpassade interiörer
Garage parkeringsplatser och förråd
VIP-tjänster: biluthyrning, nyckelhållning, dekoration och design mycket mer
Hyrestyrning
Lakeside golfbana i hjärtat av samhället
Hälsocenter och gourmetrestaurang

lucasfox.se/go/mrb22167

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Exteriör
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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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