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Nybyggd hus/villa med 2 Sovrum till salu i East Marbella, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  296002
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ÖVERBLICK

Extraordinär 2-rumslägenhet i Soul Marbella som
erbjuder en möjlighet att köpa en nybyggnad i Marbella i
en exklusiv miljö inklusive "Resort Life"-tjänster.

Denna fantastiska lägenhet ligger i en lyxig nyhet som omfattar 28 lägenheter
fördelade på fyra låghus.

Layouten består av en hall som ansluter till det öppna konceptet vardagsrum/matsal
och fullt utrustat kök med golv i porslinsstengods. Det finns en generöst tilltagen
master svit med klädkammare, ytterligare ett gästrum med eget badrum.

Terrassen har vidsträckt utsikt och erbjuder gott om plats för uteservering och
avkoppling. Några av funktionerna som är installerade i lägenheten inkluderar
golvvärme genomgående, och terrasser har ett eluttag och ett tv-uttag.

Soul Marbella är ett exklusivt bostadskomplex som ligger i området Marbella East,
bara 10' från Marbellas centrum och 3' från de bästa stränderna i området. Det är
omgivet av Santa Clara golfbana, med utsikt över Medelhavet, golfbanan och bergen.

Soul Marbella erbjuder en oslagbar möjlighet att njuta av ett nybyggt hem i Marbella.
En extraordinär design av de prestigefyllda arkitekterna Gonzalez och Jacobson och
Manuel Burgos i en exklusiv miljö, som erbjuder en avslappnad livsstil i ett drömläge.

Soul Marbella kommer att bestå av 5 faser med totalt 200 lyxhus och kommer att
inkludera en 5-stjärnig resort med conciergeservice, 5 pooler med balinesiska
sängplatser, inklusive en infinitypool med en 300 meter lång vattenduk, en fullt
utrustat gym, spa med uppvärmd pool, co-working area, cafeteria och stora
trädgårdsytor. Fas tre är Soul Marbella SUNRISE, med 20 bostäder.

lucasfox.se/go/mrb36105

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Utrustat kök, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Dubbla fönster, 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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