
VENUT/UDA

REF. MRB26440

2.650.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 179m² terrassa en
venda a Nueva Andalucía
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

668m²
Plànol  

915m²
Dimensions del terreny  

179m²
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 amb 5 dormitoris, piscina privada i aparcament amb
una ubicació excel·lent, vistes a la mar des del solàrium i
acabats d&#39;alt estàndard.

Villa amb alts estàndards de construcció sòlida amb característiques impressionants
a un tir de pedra de Puerto Banús. Aquest habitatge de 5 dormitoris gaudeix de molt
sol i té vista sobre el mar des de la seva solàrium. A més, està en un carrer tranquil i
ofereix molta privacitat.

El vestíbul d'entrada té sostres alts i condueix a un ampli saló-menjador de planta
oberta ia una cuina totalment equipada amb electrodomèstics Miele. Completen
aquesta altura un dormitori de convidats amb bany privat i un lavabo de cortesia.

La sala d'estar ofereix sortida a les terrasses cobertes i descobertes, a la piscina i al
jardí relaxant.

Els dormitoris restants es troben a la primera planta, que consta d'un dormitori
principal amb bany privat i dos dormitoris, tots dos amb banys en suite.

El terrat i el solàrium de la planta superior ocupen 150 m² i tenen vista sobre el mar
Mediterrani prop de Puerto Banús.

L'habitatge també es beneficia d'una planta baixa que conté un pis separat amb un
dormitori de convidats. El pis també té estades addicionals que poden usar-se com
home cinema, sala de jocs, celler o gimnàs. També hi ha una àmplia plaça
d'aparcament amb un garatge tancat per a 3 cotxes.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/mrb26440

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Ascensor, Terres de marbre,
Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Llar de foc,
Cuina equipada, Barbacoa, Alarma,
Aire condicionat
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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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