
SÅLD

REF. MRB6175

1 245 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Mijas, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

6
Sovrum  

5
Badrum  

440m²
Planlösning  

750m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Fantastisk modern design villa till salu i Mijas med utsikt
över bergen och en underbar pool.

Spektakulär modern design 440m² villa till salu nära Mijas med 6 sovrum och 5
badrum och härlig utsikt över havet och bergen från dess soliga söderläge i ett
eftertraktat bostadsområde.

När vi kommer in hittar vi ett grovkök, garage, ett snyggt modernt kök med
toppapparater och en öppen planlösning och matplats med direkt tillgång till den
stora terrassen och 9,5 mx 5m uppvärmd infinitypool. Även på denna våning finns
sovrummet, omklädningsrummet och det underbara badrummet med dubbeldusch,
ett familjebadrum och ytterligare två sovrum.

På övervåningen finns ett rymligt vardagsrum med dramatisk utsikt från golv till tak
Climalit-fönstren. Den nedre bottenvåningen har flera rum som kan användas som
gym, biograf, förvaringsutrymme, 3 extra dubbelrum och 2 badrum.

Ytterligare funktioner i denna lyxvilla inkluderar den 4-personers utomhusjacuzzin, 5
parkeringsplatser, golvvärme och topp kvalitet danska ytor i hela.

Denna villa nära Mijas med fantastisk utsikt över havet och landet är tillgänglig
omöblerad.

lucasfox.se/go/mrb6175

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Jacuzzi, Gym, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör,
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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