
SÅLD

REF. MRB2898

2 300 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum med 80m² terrass till salu i San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

4
Sovrum  

6
Badrum  

618m²
Planlösning  

2.820m²
Totalyta  

80m²
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

Vacker envåningshus med 4 sovrum med trädgård och
pool, belägen i Casasola bostadsområde Guadalmina, på
gångavstånd till stranden.

I det lugna bostadsområdet Casasola, bara några minuter från stranden och
Guadalmina centrum, hittar vi denna attraktiva söderläge villa till salu på en tomt på
2 820 m².

Exteriören erbjuder en generös ombyggnadsterrass som leder från villorna i villan
och ut till gräsmattan och poolen. Garageparkering finns för 3 bilar, och i ett hörn av
tomten hittar vi en separat verkstad.

Villan nås via 2 ingångar, en i slutet av uppfarten och den andra ingången som leder
in i vardagsrummet och matsalen.

Inuti villan väntar ett stort vardagsrum och matplats med intrikat snidade balustrade
kolumner runt dörröppningarna, takbjälkar och en marmorpeis.

Det finns 3 sovrum med eget badrum, ytterligare ett sovrum och 3 andra badrum.
Köket är fullt utrustat.

Fastigheten har en egen vattenavlagring och byggnadstillstånd för en andra våning av
totalt 3 villor på tomten.

lucasfox.se/go/mrb2898

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkering, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Förråd, Brunn

REF. MRB2898

2 300 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum med 80m² terrass till salu i San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

4
Sovrum  

6
Badrum  

618m²
Planlösning  

2.820m²
Totalyta  

80m²
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.se/go/mrb2898
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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