
REF. MRB6188

998 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum med 120m² terrass till salu i Mijas, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Sovrum  

5
Badrum  

510m²
Planlösning  

3.100m²
Totalyta  

120m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Välutrustad Mijas villa med en härlig trädgård och utsikt.

Sydläge villa i Mijas med fantastisk utsikt över landskapet och Medelhavet. Anlagda
trädgårdar med många fruktträd, en underbar pool, jacuzzi och en stor veranda med
grillplats.

Villan byggdes år 2000 och har underhållits väl. Det erbjuder ett rymligt vardagsrum
med öppen spis och direkt tillgång till trädgården och ett fantastiskt kök med en ö
och tillgång till poolen.

Det finns fyra sovrum totalt, inklusive master suite med eget badrum och
toalettområde, 2 andra dubbelrum med eget badrum med inbyggda garderober och
ett fjärde sovrum eller studie. De viktigaste sovrummen har direkt tillgång till en stor
terrass med utmärkt utsikt över havet och trädgården.

Ytterligare funktioner hos denna fastighet inkluderar ett gym, luftkonditionering,
dubbla glasrutor och ett dubbelgarage som finns under huset.

En välskött villa med 4 sovrum med en härlig trädgård, veranda, pool och fantastisk
utsikt i Mijas.

lucasfox.se/go/mrb6188

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Utsikt,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Exteriör, Dubbla fönster

REF. MRB6188

998 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum med 120m² terrass till salu i Mijas, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Sovrum  

5
Badrum  

510m²
Planlösning  

3.100m²
Totalyta  

120m²
Terrass

+34 951 319 994 info@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/mrb6188
https://www.lucasfox.com
mailto:info@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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