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DESCRIPCIÓ

Exquisida vila de luxe de 1.300 m² en venda a Guadalmina
Baixa, amb interiors sensacionals d&#39;estil
contemporani i exteriors preciosos amb piscina.
Immensa vila de luxe en venda a Guadalmina Baixa, a només 600 metres del mar ia 5
minuts de Marbella ciutat, en una exclusiva parcel·la d'uns 3.000 m² amb molta
privacitat.
Aquesta mansió impecable d'estil modern va ser construïda el 2016 i ofereix total
tranquil·litat i el disseny luxós més exquisit. La planta baixa disposa d'un salómenjador diàfan amb una cuina avantguardista i diversos dormitoris amb banys
privats, vestidors i exteriors privats.

lucasfox.cat/go/mrb7989
Jardí, Piscina, Terrassa, Spa, Gimnàs,
A prop del transport públic , Exterior,
Interior

La planta superior acull els altres dormitoris i cambres de bany, incloent el fantàstic
dormitori principal amb bany privat, terrassa gran, vestidor i despatx. Des del
solàrium d'aquesta planta podrà gaudir de vistes al preciós entorn natural, mentre
que en els espectaculars jardins trobarà un llac artificial amb illes amb palmeres, una
gran piscina i diversos racons molt acollidors per menjar a l'aire lliure, relaxar-se i
prendre el sol.
Aquesta vila ofereix una infinitat d'elements arquitectònics i de disseny únics que es
fusionen per crear un habitatge molt exclusiva i especial al costat de la costa a
Guadalmina Baixa.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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