REF. MRB30456

Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 1,700m² de jardí en venda a Nueva Andalucía
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía »
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DESCRIPCIÓ

Moderna vila de 4 dormitoris situada al cor de Nova
Andalusia, a prop de Centre Plaça i Puerto Banús.
Aquesta vila compta amb una fantàstica font d'aigua a l'entrada, piscina d'aigua
salada climatitzada, jacuzzi exterior i sistema de domòtica.
Distribuïda en dos nivells, l'habitatge ofereix un saló dividit en dues zones d'estar
separades, totes dues amb llar de foc i pantalles de televisió de plasma per veure-les
per separat, una sala de jocs infantil tancada i una zona de menjador amb vistes als
impressionants jardins. També a la planta baixa trobem un lavabo de convidats, un
dormitori de convidats amb dutxa i una espaiosa i moderna cuina amb elements de la
marca Gaggenau.

lucasfox.cat/go/mrb30456
Terrassa

A la planta superior hi ha dos dormitoris amb bany, un dels quals té il·luminació
ambiental i condueix a una cambra de servei separat amb una cambra de dutxa i un
dormitori. El dormitori principal ofereix un bonic vestidor i sortida a una gran
terrassa privada amb vista sobre la muntanya de la Concha. El bany de dormitori
principal presumeix de banyera d'hidromassatge i dutxa.
A l'exterior destaquen una gran terrassa per menjar a l'aire lliure, un garatge privat i
un gimnàs totalment equipat. Al costat de la piscina s'aixeca una gran cabana amb
sostre de palla amb TV de plasma i zona de bar.
Finalment, l'immoble està equipat amb aire condicionat, finestres d'alumini amb
doble vidre i sistema d'alarma completament instal·lat.
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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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