
VENUT/UDA

REF. LFCDS677

5.750.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a Benahavís
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29690

8
Dormitoris  

9
Cambres de bany  

1.718m²
Plànol  

8.325m²
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

Aquesta vila de luxe s'ha construït amb materials de la
millor qualitat a El Madroñal, una urbanització molt
cobejada situada a prop de Puerto Banús

Aquesta elegant mansió és una de les millors propietats del Madroñal. Des de la seva
posició elevada, les vistes panoràmiques a la costa són insuperables i estan
emmarcades per la muntanya de la Concha i Gibraltar. La vila de vuit dormitoris és un
edifici clàssic amb elegants detalls d'estil andalús.

La principal característica de la propietat és el luxe: ofereix habitacions lluminoses
amb una distribució excel·lent, una piscina climatitzada coberta, un spa , un rebedor
magnífic amb una cúpula, una terrassa coberta amb zones per seure i un jacuzzi, un
apartament independent i una caseta de tres dormitoris per a convidats. El jardí està
cuidat i inclou una piscina i camins on passejar i relaxar-se entre els arbres.

La propietat ofereix privadesa i luxe a només uns minuts de Marbella, Puerto Banús,
diversos camps de golf i tots els serveis necessaris.

lucasfox.cat/go/lfcds677

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Ascensor, 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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