
SÅLD

REF. LFCDS691

3 300 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Benahavís, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29690

7
Sovrum  

7
Badrum  

1.027m²
Planlösning  

4.017m²
Totalyta

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Elegant villa med 7 sovrum designad av den kända
arkitekten César de Leyva och erbjuder alla
bekvämligheter i ett raffinerat, elegant hem.

Denna lyxvilla till salu ligger i den gated utvecklingen av El Madroñal.

Fastigheten täcker en yta på 4 000 m² som rinner ner mot en stor V-formad dal, med
spektakulär utsikt över den omgivande landsbygden, Marbellas kustlinje och
Medelhavet.

Designad av den berömda arkitekten César de Leyva, villan kombinerar en modern
medelhavsstil med elegansen hos ett sofistikerat hus på landet. Detta är uppenbart
när du går genom den stora ytterdörren i Ronda-stil in i en luftig entréhall, där du
hittar en vacker trappa med dekorativa ledstänger designade av David Marshall.

Tyngdpunkten är det stora, soliga och inbjudande vardagsrummet, med högt i tak och
panoramafönster som erbjuder en magnifik utsikt.

lucasfox.se/go/lfcds691

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering
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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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