
VENUT/UDA

REF. MRB24956

4.995.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 7 dormitoris amb 300m² terrassa en venda a Nueva
Andalucía
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

7
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

640m²
Plànol  

1.600m²
Dimensions del terreny  

300m²
Terrassa

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Villa nova construïda amb les millors qualitats per
satisfer les necessitats dels clients més exigents: a
primera línia de camp de golf, orientació sud-oest,
tranquil·la i privada amb vista a el golf i a la mar.

Trobem aquesta meravellosa vila en una parcel elevada, tranquil·la i silenciosa a
primera línia de camp de golf dels Tarongers.

El guardonat arquitecte Ismael Mèrida es va encarregar de el disseny d'aquesta vila,
mentre que els principals dissenyadors d'interiors escandinaus es van encarregar de
la dotar d'una decoració exquisida.

L'habitatge es distribueix en tres plantes. Compta amb una cuina de disseny italià
totalment equipada amb electrodomèstics Gaggenau i amb banys equipats amb
accessoris Dornbracht, mobles de marques italianes d'alta gamma com Gervasoni,
Meridiani i Sovetto, només per nomenar algunes.

El dormitori principal compta amb un gran armari elegant, amb el seu propi bany
privat i amb un fàcil accés a la terrassa per poder gaudir de les vistes, que fins i tot
es poden contemplar des de la banyera.

En aquesta planta superior, trobem un altre dormitori amb el seu bany privat i dos
dormitoris que comparteixen un bany, tots amb amplis armaris encastats de roure.

A la planta inferior de l'habitatge, trobem dos dormitoris addicionals, un safareig i
una preciosa celler, gimnàs i sala de cinema a casa, perfecta perquè una família
cinèfila pugui gaudir-ne després d'haver passat tot el dia prenent el sol o jugant a el
golf.

A l'exterior, hi trobem uns jardins amb una impressionant zona de descans amb fonts
d'aigua, una piscina climatitzada de grans dimensions amb dutxa a l'aire lliure i molt
espai per prendre el sol, fins i tot una cuina exterior amb barbacoa. Tot això amb
unes impressionants vistes a el camp de golf.

En definitiva, un habitatge familiar veritablement magnífica en una ubicació
privilegiada a la Costa de Sol.

lucasfox.cat/go/mrb24956

Vistes al mar , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Gimnàs,
Garatge privat, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Traster,
Seguretat, Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Cinema domèstic, Barbacoa, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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	Villa nova construïda amb les millors qualitats per satisfer les necessitats dels clients més exigents: a primera línia de camp de golf, orientació sud-oest, tranquil·la i privada amb vista a el golf i a la mar.

