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DESCRIPCIÓ

Villa orientada a sud amb vistes panoràmiques
excepcionals a la mar, a el camp ia la muntanya amb
molta privacitat. Gaudirà de pau i tranquil·litat en una de
les urbanitzacions més prestigioses i cotitzades de la
Costa de Sol.

Aquesta vila es troba en una comunitat tancada amb vigilància i circuit tancat de
televisió. Aquesta urbanització es considera una de les millors d'Espanya.

La vila va ser dissenyada pel reconegut arquitecte Carlos Lamas. El disseny s'ha
combinat amb els més alts estàndards i acabats de construcció. L'atenció a l'detall és
extraordinària.

Unes portes elèctriques condueixen a una zona d'estacionament per a diversos
vehicles i un port d'estacionament triple. La vila s'assenta sobre una gran parcel·la
envoltada de jardins madurs.

Els jardins madurs són una delícia, i els que són accessibles directament des de
l'habitatge són ideals per passar-ho bé. La piscina infinita de 18 mx 9 m és
espectacular, i podrà accedir-hi directament des de les principals zones d'estar. Al
costat de la piscina, hi ha una zona d'estar a un nivell més baix amb una gran
foguera. El porxo d'entrada condueix a unes portes dobles amb marcs envidrats que
donen a una zona de recepció de doble altura i replà amb galeries.

Es quedarà sense respiració a l'entrar a la vila, davant les vistes clares a la mar i a el
camp que s'obriran davant vostè gràcies a una façana de vidre de doble alçada.

Des del saló, podrà passar directament a una gran terrassa parcialment coberta, a
l'jardí ia la piscina. El saló s'ha separat de l'espaiós menjador mitjançant una vitrina
de vidre especialment dissenyada per guardar ampolles de vi.

A l'altre costat de la sala, hi ha una llar de foc de bioetanol que separa l'espai de la
cuina i de la barra d'esmorzar. La cuina Poggenpohl d'última generació totalment
equipada és senzillament impressionant, amb electrodomèstics Gaggenhau i Miele
d'alta gamma, fogons de porcellana i una illa central. La cuina té un meravellós
menjador i una sala addicional. Aquest és, sens dubte, l'autèntic centre de vida de
l'habitatge.

lucasfox.cat/go/mrb28778

Vistes al mar , Jardí, Garatge privat,
Terres de marbre, Sostres alts,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Zona chill-out, Sistema domòtic, Seguretat,
Plafons solars, Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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Fora de la cuina hi ha un safareig totalment equipat amb electrodomèstics Miele. En
aquest nivell, també hi ha un guarda-roba a visitant, un còmode estudi, un armari i
un home cinema meravellós. Completa aquesta altura un ampli dormitori amb
preinstal·lació per a un bany privat.

En el nivell superior hi ha un replà amb galeries, un dormitori de convidats amb bany
privat, un armari, armari d'emmagatzematge, un altre dormitori de convidats amb
bany privat, la suite de convidats principal amb sortida a una gran terrassa i,
finalment, el dormitori principal amb un enorme bany que consta d'un bany d'ous
independent i una enorme dutxa arran de terra. El dormitori principal es beneficia
d'un sostre de volta, saló, accés a una gran terrassa i un espaiós vestidor. Tots els
banys són de la més alta qualitat, amb dos lavabos i parets amb rajoles.

A la planta baixa trobem un passadís interior, 2 grans armaris d'emmagatzematge,
sala de servidors de seguretat, sala de màquines amb descalcificador i bomba de
calor Daikin URV que és supereficiente, creant una sortida d'energia molt més gran
que l'entrada.

També en aquest nivell hi ha una dormitori de 70 m² que es presta fàcilment a
convertir-se en un pis independent amb accés extern directe. Aquesta àrea té molt
espai d'emmagatzematge, un bany privat i la gran saló pot acomodar fàcilment una
cuina. Aquesta àrea també és ideal com allotjament per al personal independent.

A la fi de l'passadís interior es donarà accés a un buit de 140 m2 on s'instal·laran
portes corredisses de vidre amb accés a jardí. Aquesta àmplia sala és ideal per a una
varietat d'usos.
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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 orientada a sud amb vistes panoràmiques excepcionals a la mar, a el camp ia la muntanya amb molta privacitat. Gaudirà de pau i tranquil·litat en una de les urbanitzacions més prestigioses i cotitzades de la Costa de Sol.

