
SÅLD

REF. MRB2897

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 1,617m² terrass till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29601

6
Sovrum  

6
Badrum  

623m²
Planlösning  

1.617m²
Terrass

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

Lyxig villa i modern stil med banbrytande ytbehandlingar,
design och teknik i ett oöverträffat läge vid stranden.

På en oslagbar plats i Los Monteros Playa, på en av de bästa stränderna i Marbella
och bredvid den berömda La Cabane Beach Club, har denna rymliga moderna villa
kommit ut på marknaden för försäljning.

Den slående samtida designen av fastigheten och den höga standarden på använda
material gör detta till en unik lyxfastighet.

När vi passerar genom grindarna hittar vi en Zen-trädgård med attraktiva
vattenfunktioner som leder oss till huvudentrén, följt av det mycket stora och öppna
vardagsrummet och matplatsen med en öppen spis och tillgång till den täckta
terrassen och utomhus spis. Även på denna våning hittar vi ett fullt utrustat kök,
tvättstuga och servicekvarter. Fantastisk utsikt över havet och trädgården kan du
njuta av i vardagsrummet.

Förutom service-sovrummet finns det 3 badrum med eget badrum, vardera med en
privat uteplats, och ytterligare ett sovrumssuite och sovrummet på övervåningen,
även med en privat terrass.

Luftkonditionering, golvvärme, motoriserade persienner, larm och automatiska
hemmasystem är bara några av lyxerna i detta exklusiva Marbella-hem.

lucasfox.se/go/mrb2897

Havsutsikt, Strand, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Marmorgolv, Parkering,
Domotiskt system, Inbyggda garderober,
Larm, Luftkonditionering, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utsikt,
Walk-in closet
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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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