
SÅLD

REF. MRB3076

1 795 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum med 120m² terrass till salu i East Marbella, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29650

4
Sovrum  

365m²
Planlösning  

2.112m²
Totalyta  

120m²
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

Rustikt familjehus med trädgård, pool och gästlägenhet
till salu i Las Lomas de Mijas, 10 minuter från stranden.

Underbar fastighet i lantlig stil på en sagolik sydvästläge tomt med panoramautsikt
över havet och bergen. Området är lugnt och bekvämt beläget nära staden Mijas, 10
minuter från stranden och 20 minuter från Marbella och Malaga.

Inne i fastigheten hittar vi ett välkomnande vardagsrum med en fantastisk gammal
öppen spis, sovrum, 2 badrum och ett separat gästhus med eget badrum, sovrum, kök
och vardagsrum; perfekt för personal eller gäster.

Utanför hittar vi vackert underhållna uppvuxna trädgårdar och en uppvärmd pool,
trädäck och grill, relaxavdelning och bastu. Familjens barn kan ha oändligt roligt i
timmerstugan i trädgården.

Huset byggdes ursprungligen på 1970-talet och har renoverats till en utsökt standard
med luftkonditionering, värme, larmsystem, klinkergolv och en privat pool.

Ett underbart familjehem på Costa del Sol.

lucasfox.se/go/mrb3076

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Mosaikgolv, Parkering, Tvättstuga, Säkerhet,
Öppen spis, Larm, Grillplats, Chill out plats
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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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