
VENUT/UDA

REF. LFCDS482

3.250.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 12 dormitoris en venda a Benahavís
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29690

12
Dormitoris  

11
Cambres de bany  

1.600m²
Plànol  

11.000m²
Dimensions del terreny

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Espectacular vila de luxe en venda al camp, a prop de
Marbella, amb dotze dormitoris, piscina, garatges, una
casa independent i vistes al mar ia la muntanya

Des de la seva posició sobre el nivell del mar, la casa gaudeix d´unes vistes
espectaculars a la vall, la Mediterrània, la muntanya de la Concha i la costa del nord
d´Àfrica.

La propietat de 2.130 m² consta de dues cases independents. La casa principal es va
construir als setanta i es va reformar a finals dels noranta. Des del rebedor, decorat
amb detalls balinesos, s'accedeix a la sala d'estar amb llar de foc ia un menjador
formal, amb accés a una terrassa àmplia. La bonica cuina de Clive Christian té una
llar de foc i es troba al costat d'un safareig, un menjador per esmorzar, una caixa
forta i una sala de lectura amb terrassa.

La planta baixa també acull un despatx, des d'on s'accedeix mitjançant una escala a
una biblioteca situada a la primera planta. Aquesta habitació comunica amb el
dormitori principal, que té un bany privat amb dutxa i banyera envoltada de quatre
columnes, un lavabo i un vestidor. La primera planta compta a més amb dos
dormitoris amb banys privats i terrasses i un dormitori més a la torre.

L'edifici que acull el garatge doble compta a més amb dos dormitoris amb banys
privats situats a la primera planta, que comparteixen una sala d'estar i terrasses, i
dos dormitoris amb banys privats, una sala d'estar i una cuina a la planta baixa.

La casa independent, construïda el 2000, està dividida en dos edificis, tots dos amb
cuina, sala d'estar, menjador i dos dormitoris amb bany privat. Entre els dos edificis
hi ha un safareig i un dormitori.

La parcel·la fa 11.000 m² i té diversos nivells on trobareu jardins frondosos, una
piscina climatitzada, una caseta al costat de la piscina, vestidors i terrasses. La
propietat també compta amb places daparcament exteriors i dos garatges dobles.

lucasfox.cat/go/lfcds482

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Aparcament
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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