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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Quinta,
Costa del Sol med ett start pris på 1,450,000 €

Palmito är den tredje utvecklingen i resorten Real de La Quinta och består av 3
byggnader och totalt endast 16 lägenheter. Dessa lägenheter ligger i låga byggnader
med bara 3 våningar och är mycket rymliga och har en utsökt modern design med
parkering och förråd inkluderade, designade av en känd arkitekt: Rafael de La Hoz.

Från sitt utmärkta, upphöjda läge vid den södra delen av resorten, har Palmitos
lägenheter en utsökt utsikt över golfbanan till sjön och Lake Club, La Concha-berget
och Marbellas kustlinje.

Generösa sällskapsytor och stora terrasser skapar en känsla av rymd och frihet som
uppmuntrar uteliv såväl som interiör komfort och, med högst 6 lägenheter per
byggnad, åtnjuter varje lägenhet fördelarna med att bara ha en angränsande granne.
Real de La Quinta är det första projektet i Spanien som har fått certifikatet för
infrastrukturplanering utfärdat av BREEAM, den ledande globala
hållbarhetsbedömningsorganisationen.

Lägenheterna varierar i storlek från 245 kvm till 475 kvm, med stora terrasser på upp
till 290 kvm. Bottenvåningarna är förhöjda och takvåningar kan ha specialdesignade
takterrasser med privata pooler.

Lägenheter med 2 sovrum från 795 000 euro
Lägenheter med 3 sovrum från 750 000 euro
Takvåningar med stora terrasser från 1 525 000 euro

Om du vill ha mer information om priser och tillgänglighet för Palmitos, tveka inte att
kontakta oss.

lucasfox.se/go/mrb38934

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Solpaneler, Säkerhet,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, 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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