REF. NUEVA-ANDALUCIA-GAR

Pris from €2,900,000 Ny konstruktion - Senaste enheterna

Nueva Andalucia GAR Hus/Villor, Puerto Banús, Costa del Sol
En ny bostadsutveckling med Hus/Villor till salu I Puerto Banús, Costa del Sol med ett start pris på €2,900,000, 1 Hus/Villor tillgängliga

1

4.0

493m²

Beviljats

Enheter tillgängliga

Sovrum

Storlekar från

Bygglov

SENASTE ENHETERNA

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Hus/Villor till salu i Puerto
Banús, Costa del Sol med ett start pris på €2,900,000
Detta är en charmig liten utveckling av bara 3 fastigheter som kombinerar modern
design och högsta kvalitet, med avancerade apparater och det senaste Daikin Vrvenergihushållningssystemet samt fullt utrustade kök av Arrital.
Andra högkvalitativa funktioner inkluderar ett hemautomatiseringssystem för
kontroll av klimat, belysning, ljud, video, persienner, tillgång och gardiner.

lucasfox.se/go/nueva-andalucia-gar

Villorna ligger på tomter på 900 - 998 m2 och alla 3 villor har egna privata anlagda
trädgårdar och pooler med automatisk sprinklersystem och LED-belysning,
automatisk vattenbehandling och förinstallation för uppvärmning av poolen och ett
automatiskt skydd.

Senaste enheterna

Kontakta oss idag för att diskutera detta utmärkta tillfälle att förvärva ett
oklanderligt nytt hem i Puerto Banús.
slingor
Mycket liten, exklusiv utveckling
Utmärkt läge
High-end interiörer
Anlagda privata trädgårdar med pooler
OBJEKT I DENNA NYBYGGNATION

Fastighetstyp

Status

Våning

Distribution

Boyta:

Hus/Villa

€2,900,000

Våning 4

4 Sovrum 5 Badrum

493m², Terrass 312m²
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marbella@lucasfox.com
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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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