
REF. MRB30548

3.850.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 9 dormitoris amb 3,343m² de jardí en
venda a Nueva Andalucía
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

9
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

1.200m²
Plànol  

20m²
Terrassa  

3.343m²
Jardí

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.cat Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Fabulosa vila molt tranquil·la i amb molt d&#39;espai en
venda idealment situada a la Vall de l&#39;Golf de Las
Brisas Golf, a 5 minuts de Puerto Banús, davant el camp
de golf i amb impressionants vistes a jardí ia la piscina
privada.

Aquesta impressionant finca consta de dues viles independents en una gran parcel·la
de més de 3.000 m² que gaudeix de vistes impressionants a el camp de golf i més
enllà, situada al cor de Nova Andalusia i la Vall de l'Golf.

Es troba en una ubicació pràctica per accedir a tots els serveis locals i als múltiples
camps de golf de la zona. Hi ha seguretat les 24 hores i les cases pertanyen a una
comunitat tancada a pocs minuts de l'glamurós Puerto Banús.

La vila principal mesura 1.000 m² i presenta elegants característiques i acabats. En
total ofereix 6 dormitoris i 6 banys distribuïts en 2 plantes. A més, la planta
semisoterrani ofereix 3 dormitoris addicionals com a visitant o per al servei i altres 3
banys. L'habitatge disposa d'un gran saló obert i una cuina totalment equipada.

Els jardins ben cuidats inclouen nombroses palmeres i plantes exòtiques i, a més, són
fàcils de mantenir. Les fonts de marbre de el Renaixement italià fan que l'habitatge
sigui exclusiva i discreta.

La segona casa es pot utilitzar com a casa de convidats. Mesura 188 m² i hi ha l'opció
d'ampliar-la encara més. Es tracta d'una casa independent amb la seva pròpia
entrada. Aquest habitatge té 3 amplis dormitoris i 3 banys, 2 d'ells a la planta
semisoterrani. Compta amb la seva pròpia piscina privada i un ampli aparcament.

És un habitatge fenomenal, amb diferents opcions per allotjar convidats i en un
emplaçament: una opció ideal per a compradors exigents.

Poseu-vos en contacte per més informació.

lucasfox.cat/go/mrb30548

Terrassa, Piscina
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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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	Fabulosa vila molt tranquil·la i amb molt d&#39;espai en venda idealment situada a la Vall de l&#39;Golf de Las Brisas Golf, a 5 minuts de Puerto Banús, davant el camp de golf i amb impressionants vistes a jardí ia la piscina privada.

