
REF. MRB36676

1 775 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 12m² Trädgård till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29603

4
Sovrum  

5
Badrum  

438m²
Planlösning  

157m²
Terrass  

12m²
Trädgård

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Spektakulärt parhus med 4 sovrum i den nya
utvecklingen som erbjuder privilegierad utsikt över havet,
stora ytor, grönområden och en pool.

List Río Real är ett nytt bostadskomplex som består av 27 parhus med utmärkt
kvalitet.

Projektet kommer att erbjuda parhus, med 4 sovrum och 5 badrum, fördelade på
källaren, bottenvåningen och första våningen. Detta parhus kommer också att
inkludera ett solarium med en privat pool, som erbjuder otrolig havsutsikt, lugn och
avskildhet.

Garageområdet är underjordiskt, med enkel åtkomst för fordon från allmän väg, vilket
undviker trafikcirkulation inne i gården.

Projektet garanterar imponerande gemensamma utrymmen med en utomhuspool för
gemensamt bruk, stora trädgårdar och breda vägar till varje hus.

Samhället kommer också att ståta med ett omfattande gym, som kan nås från
övervåningen på det gemensamma terrassen. Gymmet kommer att ha turkiskt bad,
bastu, massagerum samt omklädningsrum och toaletter, varav en kommer att vara
speciellt anpassad för personer med nedsatt rörlighet.

lucasfox.se/go/mrb36676

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Utrustat kök,
Säkerhet, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, 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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