REF. MRB27655

8.995.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Sierra Blanca /
Nagüeles
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca / Nagüeles » 29602

6

7

1,072m²

2,696m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.cat

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Espectacular vila contemporània amb privacitat total,
impressionants vistes a la mar Mediterrània i un disseny
excepcional en una ubicació privilegiada en una de les
zones residencials més cobejades de la Costa d&#39;el
Sol.
Magnífic projecte de vila en construcció sobre una parcel·la cantonera molt a prop de
l'habitatge de l'guàrdia de seguretat a Sierra Blanca.
La seva convenient posició, que s'eleva per sobre de l'nivell del carrer, proporciona
molta privacitat i unes vistes increïbles, i la separació respecte d'altres parcel·les del
carrer posa distància amb la resta de veïns. L'habitatge té un sistema de domòtica
que està controlat pel sistema de la marca Lutron.
El seu disseny modern i captivador presenta una façana imponent, sostres alts,
estades de grans dimensions amb finestres i portes de sòl a sostre. Un ascensor
uneix els tres nivells de l'habitatge.

lucasfox.cat/go/mrb27655
Vistes al mar , Piscina climatitzada,
Piscina coberta, Terrassa, Spa,
Garatge privat, Gimnàs, Llum natural,
Sostres alts,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre , Renovat,
Seguretat, Sistema domòtic, Vistes,
Zona chill-out

Tres dels dormitoris en suite es distribueixen a la planta superior, dues addicionals a
la planta baixa i el dormitori de el servei amb bany se situa a la planta baixa.
El saló compta amb un sostre impressionant de doble alçada a la zona central, com a
continuació de l'rebedor. La zona de cuina serà de planta oberta, amb una zona
familiar.
L'entrada de vehicles a el gran garatge s'ubicarà al costat sud. En el mateix nivell hi
ha una zona de spa amb piscina interior, sauna i bany de vapor més d'un espai extra
que s'adaptarà a les necessitats dels nous propietaris.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquesta
impressionant casa d'obra nova a Marbella.
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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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