
VENUT/UDA

REF. MRB2788

2.600.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a East Marbella
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

8
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

890m²
Plànol  

5.383m²
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

Un fantàstic mas amb instal·lacions eqüestres, construït
el 1781. Impregnada en més de 200 anys d'història.

Darrere de la carretera trobem aquest luxós mas amb instal·lacions eqüestres, que
data de 1781 i que va ser renovat fa tan sols 2 anys per aconseguir el major nivell de
qualitat possible, però mantenint la tradició. S'hi accedeix a través d'un llarg camí
amb portes elèctriques privades.
L'edifici principal és molt ampli i ha estat reformat mantenint les característiques de
l'època en què fou construïda. Bigues de fusta, terres de terracota, fusteria sòlida i
pedreria característica per tota la propietat. La propietat està dissenyada per a
l'entreteniment tant a l'interior, a les seves generoses habitacions, com als afores, a
les àmplies terrasses i jardins.
L'ampli saló té bigues amb voltes al sostre i una xemeneia original que data del 1781 i,
a més, està adaptada a les necessitats modernes i disposa d'aire condicionat. La
cuina està equipada amb tota mena d'accessoris moderns, però manté el caràcter
rústic.
En total, la propietat disposa de 5 dormitoris, tots ells molt lluminosos i amb amplis
vestidors i bany privat.
L´edifici de cases annexes disposa d´un safareig, així com de 2 habitacions separades
per una cambra de bany, amb possibilitat de ser usat com a casa per als convidats o
el personal.
El terreny ocupa una extensa dimensió de 5.383m² i està situat en un cim amb vistes
al mar i entorn muntanyós. Els jardins estan coberts de gespa i tenen algunes zones
on relaxar-se i gaudir de les meravelloses vistes que ofereix. A més, hi ha una pèrgola
adornada amb heura natural, un lloc perfecte per observar la posta de sol a l'estiu. La
propietat també disposa de diverses terrasses, tant cobertes com en un espai obert, i
tota la parcel·la està tancada i assegurada.
Dins dels terrenys, a l'entrada de l'habitatge principal, trobem una gran piscina
climatitzada amb aigua salada natural i una coberta solar per a la retenció i la
generació de calor.
A més, hi ha 2 estables que s'han transformat en amplis allotjaments, els quals
podrien tenir usos molt variats com a casa per a convidats, lloguer de vacances, o
fins i tot podria reconvertir-se en instal·lacions eqüestres. En un dels estables hi ha
un generador per a la finca.
Aquesta espectacular propietat podria ser una residència privada luxosa o un
magnífic hotel petit. Les possibilitats són infinites.

lucasfox.cat/go/mrb2788

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Gimnàs, Garatge privat, Aparcament, Vistes,
Traster, Seguretat, Safareig, Llar de foc,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat
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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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