REF. MRB28820

2 435 000 € Takvåning - Till salu

Nybyggd Takvåning med 3 Sovrum med 170m² terrass till salu i Nueva Andalucia
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucia » 29660
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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
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ÖVERBLICK

Rymliga och lyxiga bergsluttningsegendomar med
storslagen utsikt i en lågdensitetsutveckling precis
ovanför Puerto Banus och omgiven av 3 golfbanor.
Belägna i utmärkta anlagda trädgårdar med 2 utomhuspooler, hittar vi dessa
magnifika bostäder i en lågdensitetsutveckling som omfattar över 50 enastående
lägenheter och takvåningar i 9 villor; alla med fantastisk utsikt över Golf Valley och
Medelhavet. Det gemensamma klubbhuset erbjuder en inomhuspool såväl som ett
gym och spa för den boendes åtnjutande.
Varje villa har 5 till 7 fastigheter på 90 m² -284 m², med 2-5 sovrum, alla med halvt
skuggade terrasser med fantastisk utsikt av den omgivande landsbygden. Flera av
trädgårdslägenheterna ståtar även med privata pooler och takvåningsegendomarna
är speciellt rymliga. De är försedda med parkeringutrymmen och generösa
förvaringsenheter.

lucasfox.se/go/mrb28820
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Parkering, Balkong,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Uppvärmning

Bostäderna har designats i en tidslös, klassisk stil med ljus och rymlig inredning,
moderna kök, vardagsrum med öppen planlösning och eleganta badrum med
fristående badkar, duschkabiner och vacker elfenbensfärgad marmorsfinish. De här
exklusiva bostäderna kännetecknas av utmärkt kvalitetsfinish av överlägsna märken
och låter dig njuta av en lyxig livsstil i en idyllisk enklav på Costa del Sol.
Kontakta vårt säljteam för mer information om denna fantastiska nya utveckling som
beräknas vara färdig i slutet av 2019.
Höjdpunkter
Lummiga anlagda trädgårdar med pooler och klubbhus
Över 50 enheter med 2-5 sovrum att välja från
Panoramautsikt över Golf Valley och Medelhavet
Utmärkt lokalisering nära Puerto Banus
Lyxig finish och elegant inredningsdesign
Parkeringsmöjligheter och förrådsenheter
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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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