
SÅLD

REF. MRB2821

1 498 000 € Hus/Villa - Såld
6-sovrums i söder belägen Villa med vackra ute områden samt utsikt till salu i
Benahavis Hills Country Club
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29796

6
Sovrum  

6
Badrum  

626m²
Planlösning  

84m²
Terrass

+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

6 sovrums 6 badrum, jacuzzi, pool, havsutsikt och utsökta
inomhus miljöer har denna underbara villa i ett exklusivt
Benahavis bostadsområde.

Beläget i den prestigefyllda Benahavis Hills Country Club, en exklusiv gated
community med fantastiska kommunala tjänster, hittar vi denna rymliga nya villa till
salu.

Denna speciella villa har en generös yta på 626 m² med härliga exteriörer inklusive
terrasser och en vacker privat pool med utsikt över kullarna och havet.

Det finns 6 sovrum och 6 badrum totalt, vilket gör detta till den perfekta fastigheten
för en stor familj eller de som tycker om att underhålla. Källaren har ett stort
vardagsrum eller nöjesrum med ett fullt utrustat kök, sovrum och badrum.

De en-suite badrummen är stora och oklanderligt utrustade och färdiga och
vardagsrums- och matsalarna är både eleganta och bekväma.

En avundsvärd fastighet i ett exklusivt gated community med både inomhus och
utomhus gemensamma pooler, café, restaurang och fitnesscenter.

lucasfox.se/go/mrb2821

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Hiss, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet,
Öppen spis, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Förråd, Balkong
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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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