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575 000 € Takvåning - Till salu
Nybyggd takvåning med 3 Sovrum med 147m² terrass till salu i Benahavís
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29611
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ÖVERBLICK

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

Den nya resortutvecklingen omfattar 7 små bostadsområden med lägenheter och
parhus som ligger inbäddat på sidan av berget.

Almazara Hills är det första projektet till försäljning, som omfattar 32 exklusiva
lägenheter med den bästa panoramautsikten på den högsta delen av området.

Projektet omfattar 4 kvarter om 3 våningar med bostäder i modern stil med öppen
planlösning men med ett rustikt utseende som smälter in i den naturliga
omgivningen. Lägenheter med 2 och 3 sovrum och takvåningar med solarium, med
stora terrasser, gemensam pool och trädgårdar med medelhavsvegetation.

Almazara Views är det andra projektet som säljs, som omfattar 23 exklusiva radhus
med den bästa panoramautsikten på den högsta delen av utvecklingen.

Alla bostäder har fri utsikt med en sydostlig aspekt mot Marbellabukten och
Gibraltar.

Bostäderna levereras fullt utrustade, med premiummärke, redo att flytta in. De har
även en underjordisk parkeringsplats och ett förråd.

Den nya utvecklingen är förbunden med breda vägar med trottoarer, anlagda
trädgårdar, besöksparkering och landsbygdsstigar bland skogsområdena så att du
kan koppla av i samklang med naturen. En unik bostadsupplevelse på Costa del Sol.

lucasfox.se/go/mrb39094

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