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Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda

casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 170m² terrassa en
venda a Sierra Blanca / Nagüeles
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca / Nagüeles » 29602
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Villa elegant i privada en una ubicació ideal sobre una
parcel·la cantonera orientada a sud amb vista
panoràmica excepcionals en una de les zones residencials
més consolidades i exclusives de Marbella.
Aquesta vila, situada a Nagueles, a la Milla d'Or de Marbella, i vorejant Serra Blanca,
és a 5 minuts de les platges i serveis de Marbella i Puerto Banús i gaudeix d'una
connexió excel·lent amb l'autopista principal que connecta Marbella amb la ciutat i
l'aeroport de Màlaga en 45 minuts.

lucasfox.cat/go/mrb26598

La parcel·la disposa de 2 accessos: l'entrada principal de vianants al costat de
l'garatge doble i l'entrada d'accés a jardí, que ofereix espai addicional per a 2 o més
cotxes.
A l'entrar per la porta principal, ens rep un vestíbul impressionant de doble alçada,
amb un lavabo com a visitant. Aquest espai condueix a una àmplia i acollidora cuina
equipada amb una aga, i un menjador i una zona d'estudi independents. També hi ha
un gran saló assolellat amb finestres franceses que proporcionen accés directe a la
terrassa ia la piscina, des d'on podrà gaudir de vistes espectaculars a la mar.
La planta baixa consta de 2 dels 5 dormitoris de l'habitatge. El primer, a què podrà
accedir des del vestíbul ia través d'un segon saló i zona d'estudi, està en l'ala
principal de l'edifici. El segon dormitori principal compta amb un gran vestidor i un
elegant bany privat, i té vistes a la mar i a jardí.
Tots els dormitoris de la planta baixa compten amb accés directe a la gran piscina, a
una terrassa que envolta la vila ia una àmplia zona de barbacoa i menjador a l'aire
lliure que ofereix vistes espectaculars a la mar i amb la muntanya la Conca de fons. A
continuació, uns graons condueixen a uns jardins molt cuidats amb arbres fruiters
madurs, plantes i fins i tot un estany de carpes Koi.
La planta superior consta de 3 dormitoris espaiosos amb banys en suite i vestidors, 2
dels quals donen a un balcó que envolta l'habitatge i compta amb vista panoràmica
sobre el mar i la costa d'Àfrica. Finalment, trobem una segona cuina totalment
equipada a la planta superior, també amb accés a la gran balconada: l'espai perfecte
perquè els seus convidats disposin de tot el necessari per a gaudir de la seva estada.
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Aquesta bonica vila és una casa perfecta en una de les principals zones residencials
de Marbella amb vistes panoràmiques, privacitat i una connexió excel·lent per
carretera en un entorn tranquil.

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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