
REF. MRB39287

950 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 100m² terrass till salu i Benahavís, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29769
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3
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144m²
Planlösning  

100m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Duplex takvåning med verkligen otrolig utsikt, redo att
flytta in med 3 sovrum i Marbella Club Hills, Benahavis.

Marbella Club Hills har en modern design tillsammans med en andalusisk touch och
kvalitetsfinish. Designad av den framstående arkitektbyrån Villaroel-Torrico, som har
en 40-årig meritlista i att framgångsrikt utveckla semesterorter och bostadsområden
med sofistikering, teknisk rationalitet och modern arkitektur.

Detta är en av de sista enheterna som finns tillgängliga i den helt nya utvecklingen.

Denna lägenhet består av 3 rymliga och ljusa sovrum, 2 badrum och stora terrasser,
samt ett solarium i den övre delen av bostaden som har imponerande
panoramautsikt över både Medelhavet och den afrikanska kusten, samt bergen och
golfbanan kurs.

Säkerhet är standard på Marbella Club Hills, det finns en 24-timmarsreception,
säkerhets- och conciergetjänster. Den är omgärdad av 2 meter höga staket, det finns
hissar till alla våningar med kapacitet för 10 personer, CCTV-övervakningskameror
anslutna till infartens säkerhetsgrind, parkeringsportar som manövreras med
fjärrkontroll med rörelsesensorer för ökad säkerhet är bara några få av de tillgängliga
funktionerna.

Eleganta bostäder, i ett säkert gated community med fritidsanläggningar.

Detta är en superb lägenhet för dig som uppskattar lugn och natur med verkligen
otrolig utsikt och det är också bara 7 km från stranden.

lucasfox.se/go/mrb39287

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Inomhuspool, Tennisbana, Gym, Hiss,
Padel-bana, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
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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