
SÅLD

REF. MRB2849

1 358 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 6 Sovrum med 84m² terrass till salu i Benahavís, Costa del
Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29796

6
Sovrum  

6
Badrum  

625m²
Planlösning  

84m²
Terrass
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ÖVERBLICK

3-vånings lyxvilla med 6 sovrum, 6 badrum och en privat
pool i prestigefyllda Benahavis Hills Country Club.

Beläget i den utsökta Benahavis Hills Country Club, hittar vi denna fantastiska
moderna villa till salu, bara några minuter från glamorösa Puerto Banus, Marbella och
den vackra staden Benahavis.

Utspridda över 3 våningar hittar vi 6 sovrum och 6 badrum med fantastiska, rymliga
badrum, marmorgolv och obefläckade moderna ytskikt överallt. Köket har en
frukostbar och matplats för mer informella middagar med familjen varje dag.

Alla rum drar nytta av utsikten över de vackra naturomgivningarna och öppnar sig
mot utsidan med stora fönster, balkonger och terrasser, samtidigt som de behåller
fullständig avskildhet hela tiden.

Den mycket stora källaren rymmer 2 sovrum, 2 badrum, ett grovkök och ett stort
multifunktionsrum för användning som den nya ägaren finner lämpligt.

Det öppna vardagsrummet och matsalen är hjärtat av fastigheten och leder ut till den
härliga exteriören med terrasser, veranda och pool, alla med sensationell havsutsikt.

Komplexet erbjuder 24-timmars bevakning och ett antal exklusiva gemensamma
faciliteter inklusive ett otroligt hälsocenter med inomhus- och utomhuspool, bastu,
jacuzzi och ångbad.

lucasfox.se/go/mrb2849

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober
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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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