
SÅLD

REF. MRB3083

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
4-sovrums villa till salu i Marbella med underbar havsutsikt
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  29660

6
Sovrum  

5
Badrum  

534m²
Planlösning  

1.916m²
Totalyta  

173m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

4-sovrums villa med panorama utsikt till salu i ny
bostadsutveckling i Andalusia.

fastigheten mäter 255m² som utgörs av 4 rymliga sovrum som är spridda över botten
och första pla, en öppen vardagdsrum matsalsrums yta med ett välutrustat kök. Det
finns också 5 bad sarummtliga med kvalitets detaljer och monteringar, sann lyv. Ritad
av arkitekten Juan Salvador Shvartzberg, ger villan en känsla av elegans samtigidt
som den är ett med naturen.Högt i tak och golv till tak fönster öppnar upp boende
ytan och låter naturligt ljus fylla fastigheten. Sovrummen är belägna så att man kan
njuta av den enastående utsikten medan utomhus områdena är genomtänkt ritade
för att göra det bästa av medelhavsklimatet; en veranda ger skugga under sommaren
samt en 48m² pool. I källaren finns parkering för två bilar och ett nytto utrymme som
kan adapteras  för fritid eller arbetsrum enligt ägarens behov. 

Villan ligger utmärkt belägen i Marbella på Andalusiens kust. Dess närhet till berömda
golf banor och dess oslagbara vyer gör denna fastighet till en pärla på
Medelhavskusten. 

lucasfox.se/go/mrb3083

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster
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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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