REF. MRB30448

2.600.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 7 dormitoris amb 1,410m² de jardí en venda a Nueva Andalucía
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía »

7

7

50m²

1,410m²

Dormitoris

Cambres de bany

Terrassa

Jardí

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

Bonica vila completament reformada a la zona tranquil·la
de Aloha, considerada com un dels llocs més prestigiosos
de Marbella.
Es troba molt a prop de diversos camps de golf, zones comercials, restaurants,
escoles i instal·lacions esportives, ia 5 minuts amb cotxe de Puerto Banús ia 10
minuts de el centre de Marbella.
Aquest habitatge gran i elegant s'assenta sobre una parcel·la d'aproximadament
1.410 metres quadrats, envoltada de bonics jardins madurs i de terrasses
assolellades. Aquesta residència, ideal per a famílies nombroses, ofereix 7
habitacions dobles, 6 d'ells amb bany privat.

lucasfox.cat/go/mrb30448
Terrassa

A la planta baixa disposa de rebedor, ampli saló amb llar de foc, menjador, cuina
professional tancada i diversos trasters adjunts. Des del saló, podrà passar a la
terrassa principal de l'habitatge, amb diversos ambients, ia un altre menjador
exterior, amb barbacoa, piscina i jardins tropicals totalment cuidats.
L'escala central condueix a la primera planta, on hi ha 5 dormitoris amb banys en
suite. I a la planta superior, hi trobem un dormitori que actualment s'utilitza com
gimnàs. Les boniques terrasses amb vistes obertes i orientació-sud-oest ofereixen
capvespres inoblidables.
És una de les poques habitatges que disposa de soterrani amb un altre dormitori amb
bany privat. Consta d'un segon saló, perfecte per a sala de jocs o bar. També disposa
de zona de bugaderia i quart de màquines.
L'habitatge compta amb garatge tancat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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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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