REF. MRB25473

3 295 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 3 Sovrum med 155m² terrass till salu i Benahavís
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29678
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ÖVERBLICK

Miljövänlig villa med lyxig minimalistisk design i en ny
landmarksklubb, La Quinta Real, där naturen och den
moderna världen samexisterar i perfekt harmoni.
Villa med en användbar yta på 476 m² belägen på en generös tomt på 1899 m². Villan
har privat pool och trädgård, terrasser med magnifik öppen utsikt mot Gibraltar och
Medelhavet samt valfritt utrymme för nöjesrum och kontor som kan skräddarsys
individuellt för varje villa i denna boutiquéutveckling.

lucasfox.se/go/mrb25473

Begreppet "utanför / inne" är en av huvudfunktionerna för varje villa, med
vardagsrummet och terrassen som smälter samman till ett stort bostadsutrymme.
Detta möjliggörs genom att fönstren försvinner i väggarna och detta både på
marknivå och på övervåningen.
Utvecklarna av detta distinkta projekt lovar sitt fullständiga engagemang för att
skapa utrymme och varor runt villan med överflöd av ren luft i vackra naturliga
omgivningar.
Bekvämligheterna på Real de La Quinta, i kombination med faciliteterna i varje
enskild villa, gör att ägarna aldrig behöver lämna orten om de inte vill. Det kommer
att skapas som en oas där komfort och livskvalitet säkerställs, oavsett vad som kan
hända i hela världen.
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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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