REF. MRB22590

€655,000 Takvåning - Till salu

Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum med 136m² terrass till salu i Benahavís, Costa del
Sol
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29679
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

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

REF. MRB22590

€655,000 Takvåning - Till salu

Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum med 136m² terrass till salu i Benahavís, Costa del
Sol
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29679

3

2

150m²

136m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Terrass

ÖVERBLICK

Enastående lägenheter, bottenvåningsfastigheter och
takvåningar med sagolika terrasser i den här underbara
utvecklingen i Benhavis
Belägna på en bergsluttning i Benhavis med priviligierad naturlig utsikt, gynnar den
här miljövänliga utvecklingen minimal energiförbrukning tack vare solpaneler och
värmeisolering av högsta kvalitet som skyddar miljön och sänker elräkningskostanderna.

lucasfox.se/go/mrb22590

Inbäddat i vackra gröna naturliga omgivningar har de här byggnaderna designats för
att optimera panoramautsikten och erbjuda underbara gemensamma trädgårdar och
en pool.

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Garagem privada, Högt i tak, Naturligt ljus, ,
Parkering, Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Larm, Luftkonditionering, Nybyggd, Utsikt

Det här är den andra fasen av den här utvecklingen som erbjuder 92 rymliga,
moderna fastigheter spridda på 4-våningsbyggnader, var och en kronad av en
imponerande extra stor takvåning. Varje enhet har designats för att kunna njuta av
den bästa utsikten och naturligt ljus, vilket, tillsammans med de rymliga rummen
(över standardstorlek), skapar en unik bostad som erbjuder utmärkt livskvalitet.
Köken är integrerade i vardagsutrymmena vilka i sin tur leder ut till de generöst
soliga terrasserna.
Din bostad levereras fullt utrustad med marmorgolv, LED belysning,
luftkonditionering och värme, köksvitvaror och alla nödvändiga tillbehör och
inredning så att du kan flytta in direct och börja njuta av ditt nya hem i Benhavis.
Dessutom är ett privat garageutrymme och förrådsrum inkluderade i
försäljningspriset.
Höjdpunkter
Moderna fastigheter färdigställda med en exceptionell standard
Miljövänliga bostäder
Lägenheter, bottenvåningsenheter och takvåningar tillgängliga
Stora terrasser
Gemensamma trädgårdar och pooler
Privata garageplatser och förrådsrum inkluderade
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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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