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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i
Benahavís, Costa del Sol med ett start pris på 859,000 €

Tiara-projektet har fått sitt namn till hur fastigheterna ligger harmoniskt på kullarna i
Benahavis, med utsikt över Medelhavet, på samma sätt som en spektakulär balkong
med utsikt över havet, med imponerande utsikt över hela kusten och Marbellabukten,
allt. vägen till Gibraltarklippan i bakgrunden.

Tiara har ett utmärkt, högt läge med 56 exklusiva 3- och 4-rumshus med
panoramautsikt över havet och är fördelat på 7 kvarter med endast 2 lägenheter per
våning, vilket ytterligare ökar dess exklusivitet eftersom det är ett
lågdensitetskomplex. Varje fastighet är perfekt designad och tänker alltid på de
boendes välbefinnande och komfort.

Alla sovrum i lägenheterna har eget badrum, samt har ett extra badrum för gästernas
avskildhet. Å andra sidan har varje sovrum direkt tillgång till terrassen, varifrån den
magnifika utsikten på Costa del Sol kan avnjutas varje dag. De flesta terrasserna har
tak, förutom takvåningarna som är försedda med en vacker pergola. Köken i alla
lägenheter på Tiara är fullt utrustade med designmöbler och energisnåla apparater.

Anläggningen kommer att ha två pooler för vuxna och barn, ett gym, ett
samarbetsområde, ett gated community och en underjordisk parkering. En av de mest
speciella delarna av komplexet är dess förskjutna trädgårdar som berikar hela
komplexet, ger det friskhet och grönska och gör det mycket attraktivt tack vare
närvaron av färgglada blommor under hela året.

lucasfox.se/go/mrb34928

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet, Nybyggd,
Nära internationella skolor, Interiör,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats
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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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