
REF. LFMA575

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Enastående lyxvilla till salu i den exklusiva Son Vida Golf utvecklingen nära Palma
de Mallorca
Spanien »  Mallorca »  Palma Surroundings »  

8
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8
Badrum  

950m²
Planlösning  

2.200m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Enastående, första raden 8-sovrums villa i söderläge,
nära Palma de Mallorca, med en magnifik trädgård och
pool.

Denna fantastiska villa ligger i den prestigefyllda Son Vida Golfutvecklingen, endast
en kort bilresa från Palma de Mallorca, golfklubbar, flera stränder och flygplatsen .

Denna moderna fastighet har byggts till högsta standard med påkostade materialval.
Huset omfattar 950 m² och ligger på en tomt om 2200 m² med 300 m² av täckta
terrasser. Huset är fördelat på tre våningar som förbinds med en hiss, och nästan alla
rum har en fantastisk utsikt över golfbanan .

Fastigheten har en mogen trädgård med palmer och delvis täckta terrasser.
Poolområdet har en stor täckt utomhusbar, ett sommarkök, ett badrum samt egen
squashbana.

Det finns även 2 stora garage med parkering för 4 bilar med direkt tillgång till huset.

lucasfox.se/go/lfma575

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Hiss,
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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