
SÅLD

REF. MRB2490

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 687m² terrass till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29612

4
Sovrum  

5
Badrum  

560m²
Planlösning  

2.975m²
Totalyta  

687m²
Terrass
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ÖVERBLICK

En imponerande familjevilla med modern design och
sensationell utsikt.

Denna spektakulära moderna villa är till salu på en 2 900 m² tomt i det exklusiva La
Mairena bostadsområde, 5 minuter från Marbella stränder och flera golfbanor.

Denna otroliga egendom kan prata med modern design med avundsvärd funktioner
som solvärme för vatten, luftkonditionering, rymliga parkeringsmöjligheter,
dubbelglasfönster och ett modernt fullt utrustat kök. Det finns 4 sovrum och 5
badrum i denna villa, vilket gör det till ett bekvämt familjehus med exklusiv inredning
och snygga inredning och inredning. Detta rymliga, soliga 2-våningshus är
översvämmade med solljus hela dagen tack vare de stora fönstren som, såväl som
naturligt ljus, ger vacker utsikt över havet och bergen. De enorma terrasserna är en
idealisk plats att njuta av solen, njuta av utsikten eller se solen gå ner över
horisonten.

Villan ligger i ett lugnt område där inga ytterligare byggnadsarbeten är tillåtna,
skyddar privatlivet, freden och utsikten som erbjuds av fastigheten.

lucasfox.se/go/mrb2490

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Naturligt ljus, , Parkering,
Dubbla fönster, Luftkonditionering,
Nybyggd, Öppen spis, Uppvärmning

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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