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DESCRIPCIÓ

Exquisida vila de nova construcció situada en una
exclusiva comunitat tancada en els pujols sobre la Milla
d&#39;Or de Marbella, amb vista panoràmica sobre el
mar.
Aquesta casa combina arquitectura clàssica i moderna. La teulada es barreja amb un
revestiment de pedra que s'integra perfectament en el paisatge de pins i roques.
L'habitatge es distribueix en tres plantes, totes elles amb vista a la mar. La planta
baixa té la seva pròpia zona enjardinada.
La vila combina funcionalitat amb materials duradors i totes les comoditats que
ofereix la domòtica per controlar la llar amb només tocar un botó, inclòs el sistema
de so Sonos.
Els sòls interiors estan recoberts de roure, conegut per les seves propietats
duradores i la seva atractiva aparença. A l'exterior, a les terrasses, el terra és de
rajoles de pedra calcària, també molt duradora. L'habitatge està exquisidament
presentada, amb obres d'art de tot el món que adornen les seves estades. El bonic
jardí compta amb pou d'aigua propi i sistema de reg.

lucasfox.cat/go/mrb30120
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Llum natural,
Sostres alts, Terres de marbre, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
A prop dels col·legis internacionals , Alarma,
Barbacoa, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, Sistema domòtic, Traster,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out

L'entrada principal condueix a un gran saló que gaudeix d'impressionants vistes a la
mar Mediterrània. En ell, una zona de televisió ofereix un lloc per relaxar-se.
L'immoble compta amb un ascensor a l'interior per a major comoditat, mentre un
altre ascensor connecta el garatge i l'entrada de la planta baixa amb la resta de
l'habitatge.
Caminant pel rebedor, veiem un celler de vidre per emmagatzemar ampolles de vi. La
cuina i el menjador presenten una plataforma elevada amb barra d'esmorzar, mobles
de color carbó i crema i taulell de marbre.
Destaquen una elegant xemeneia que crea un ambient acollidor i les vistes que
ofereix la taula de menjador a jardí verd ia la piscina infinita.
El dormitori principal se situa a l'última planta i gaudeix d'impressionants
panoràmiques de la mar. Aquest gran espai inclou un vestidor i armaris encastats.
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Aquest mateix nivell alberga tres dormitoris, dos d'ells amb vistes a un jardí privat i a
la mar Mediterrània. Tots dos dormitoris ofereixen banys privats i vestidors amb molt
espai d'emmagatzematge. A la part superior trobem una sala de convidats que es pot
utilitzar com a sala de cinema o fitness.
La vila compta amb un pis independent, també amb vistes a jardí i a la Mediterrània.
Es compon d'una zona d'estar amb TV i una cuina petita però increïblement elegant
amb taula de menjador, a més d'una zona de dormitori amb armaris encastats,
emmagatzematge i el seu propi bany.
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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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