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Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29769
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ÖVERBLICK

En exklusiv ny bostadsutveckling i Benahavis erbjuder 16
radhus villor med 4 sovrum och 110 villa lägenheter med
2-4 sovrum; alla med privat terrass eller trädgård.

Denna hänförande nya bostadsutveckling i Marbella komer att byggas på över
150,000m² i 2 faser, varav den första kommer att stå färdig i slutet av 2018 och den
andra i slutet av 2019.
Det är ett elegant, muromgärdadt bostadskomlex med 16 radhus 4-sovrums villor och
110 villa lägenheter med 2-4 sovrum (104-224 m²) och privat terrass eller trädgård.
De rena linjerna och sofistikerade avslutningarna tillsammans med det myckna
naturliga ljuset, vyerna och den öppna planläsningen på fastigheterna kommer att att
skapa spektakulära, chica, moderna hem.
Komplexen ska erbjuda excellenta gemensamma faciliteter så som förstklassigt gym,
många inomhus och utomhus pooler för alla åldrar, 2 tennis banor, 2 padel banor och
lekplatser för barnen.
En stor fördel med att vara hem ägare i detta komplexet är tillgången till Marbella
Club och Puente Romano Hotel utrymmena som inkluderar privata golf banor, ridings
centrum, strand klubbar, tennis klubbar, spa och barn klubbar, beroende på
tillgänglighet.
VIdare bekvämligheter på bostadsutvecklingen inkluderar CCTV övervaknings
kameror, video intercom system, hiss till varje hem och en underjordisk parkering för
varje fastighet med remote control garage dörrar.
Fastigheterna i detta komplexet kommer att erbjuda hög potentiell rendering och de
är aktivt omskötta och upehållna för att hjälpa de fastighetsägare som önskar hyra ut
sina hem. Förnybara energi system gör dem till eco-vänliga hem så väl som
minimerar kostnaderna.
Ett modernt, högsta kvalitets komplex med en omisskänneig Andalusisk känsla.

Höjdpunkter
16 radhus 4-sovrums villor och 110 villa lägenheter med 2-4 sovrum (104-224 m²)
Privata trädgårdar eller terrasser
Otroliga gemensamma områden
Privat parkerings faciliteter
Fastigheterna omskötta och vårdade
Hög potential på rendering

lucasfox.se/go/mrb5957

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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