
REF. MRB38496

4 750 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum till salu i La Zagaleta, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  La Zagaleta »  29679

5
Sovrum  

5
Badrum  

1.020m²
Planlösning  

3.762m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Helt nytt villaprojekt i La Zagaleta, med de ultimata
lyxfunktionerna, med alla licenser klara och på plats som
gör det möjligt för den nya köparen att förvandla
fastigheten till en spektakulär stilfull designbostad med 5
sovrum.

Sällsynt möjlighet att köpa en villa utanför plan i La Zagaleta.

Med boende på 1019,85 m² byggt på en vacker tomt på 3 762 m² med västläge.
Fastigheten kommer att ge total avskildhet och fantastisk panoramautsikt mot
bergen.

Lätt åtkomlig från norra porten till denna uber exklusiva utveckling. Fastigheten kan
köpas som den står eller nyckelfärdig.

Pris i nuvarande skick: 4 750 000 €
Nyckel klar: 8 995 000 €

Kontakta oss för ytterligare information.

lucasfox.se/go/mrb38496

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Utrustat kök,
Säkerhet, Nybyggd,
Nära internationella skolor, Lekrum,
Gourmet lounge, Förråd, Domotiskt system
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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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