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ÖVERBLICK

En boutique bostadsutveckling som erbjuder exklusiva
bostäder, var och en med unik design och lyx detaljer.

I kullarna vid foten av Sierra Blanca Bergskedjan, med vyer över det glittrande
Medelhavet och de djupa rullande gröna kullarna av Golf Valley of Nueva Andalucia,
finner vi denna boutique nya bostadsutveckling med 18 fastigheter att köpa off plan.

Bostadsutvecklingen erbjuder de boende faciliteter så som gemensam tropiska
trädgårdar och infinity pooler med kaskad vatten fall, en säkerhets service och en
underjordisk parkering med parkerings plats och förrådsutrymme inkluderat till varje
lägenhet. Dessa våningar som för tillfället kan köpas off plan har blivit omsorgsfullt
placerade för att njuta av optimal utsikt och naturligt ljus.

Varje hem har en unik layout och detaljerna inkluderar rymliga, öppen-planlösnings
boende ytor med golv till tak terrass dörrar som försvinner helt in i väggen som
öppnar boende ytan till utomhus terrassen och förlänger boendeytan enkelt så at
man kan njuta av det underbara klimatet i Marbella.

Det ultra modern köket erbjuder Silestone arbetsytor, vit lackerade luckor som
stänger mjukt och apparater från Siemens eller Bosch. Hög kvalitet marmor golv
genomgående och marmor badrummen har sten handfat Villeroy och Bosch
avslutningar, regn dusch, våt rums stil duschar och golv värme. Några av
fastigheterna har sin egen mindre pool och samtliga inkluderar luftkonditionering
och för installation av automatiskt hem system.

Ett idealt val för ett lyx residens på Costa del Sol i ett litet, förfinat komplex med
avundsvärd utsikt.

lucasfox.se/go/nueva-andalucia-lm

Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Säkerhet, Nybyggd,
Luftkonditionering
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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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