
SÅLD

REF. MRB3244

1 295 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i East Marbella, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29602

4
Sovrum  

4
Badrum  

450m²
Planlösning  

1.480m²
Totalyta

+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

Hus med 4 sovrum med dubbelgarage och pool till salu i
Hacienda Las Chapas, östra Marbella.

Detta familjehus i det prestigefyllda bostadsområdet Hacienda Ls Chapas, 10 minuter
från Marbellas centrum, är snyggt arrangerat över 2 våningar.

På bottenvåningen finner vi en tilltalande veranda med tak som leder oss in i en
fyrkantig entréhall med gästtoalett och en trappa upp till trappavsatsen. När vi går
vidare härifrån hittar vi det mycket generösa vardagsrummet med en vedbrännare
inställd i en öppen spis i marmor och altandörrar ut till den härliga uteserveringen på
den täckta terrassen. Det finns också en matsal inomhus och ett separat kök med alla
nödvändiga apparater och tillgång till terrassen. Bredvid köket hittar vi ett bekvämt
grovkök. På denna våning hittar vi också ett gästrum som har inbyggda garderober,
eget badrum med badkar och integrerad dusch och har direkt tillgång till trädgården.

De återstående sovrummen ligger på övervåningen och inkluderar 2 familjesovrum
med inbyggda garderober och badrum och det härliga master bedroom med välvt tak
och ett bekvämt omklädningsrum med massor av inbyggda garderober.

Förutom de många terrasserna, verandan och lusthuset med grillplats och bar, hittar
vi en avskild trädgård på baksidan med pool och ett dubbelgarage med uppfart och
automatiska grindar.

Kvalitetsdetaljer som marmorgolv, tvåglasfönster och varm och kall
luftkonditionering ger detta 450 m² stora hem en lyxig känsla.

lucasfox.se/go/mrb3244

Trädgård, Swimming pool, Garagem privada,
Högt i tak, Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
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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