REF. MRB30595

3.290.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 806m² de jardí en
venda a San Pedro de Alcántara / Guadalmina
Espanya » Costa del Sol » Marbella » San Pedro de Alcántara / Guadalmina » 29670

6

6

561m²

221m²

806m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

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

Vila d&#39;estil contemporani de 6 dormitoris en venda
en una de les zones més cotitzades de la costa, a un pas
de tot el que Sant Pere d&#39;Alcántara té per oferir.
Aquesta moderna vila renovada està idealment situada a poca distància a peu de tots
els serveis i de la platja.
S'ha dissenyat per a ser espaiosa i ofereix estades de grans dimensions i àmplies
terrasses, incloent un gran solàrium al terrat de 120 m² amb vistes panoràmiques i un
jardí de fàcil manteniment, així com una piscina climatitzada i una terrassa per a
prendre el sol.

lucasfox.cat/go/mrb30595
Terrassa

Entrem a l'habitatge a través de l'ampli i acollidor rebedor i trobem un gran salómenjador de planta oberta amb llum natural i llar de foc. Aquest ens porta a la
moderna cuina totalment equipada amb una zona d'esmorzar i una terrassa coberta
amb vistes a jardí ia la piscina. A la mateixa planta, trobem un dormitori de convidats
complet amb bany privat, així com un safareig i un lavabo de cortesia.
Pujant les escales, accedim a la planta superior, amb un passadís que condueix a dos
dormitoris de convidats, cada un amb bany privat, i el magnífic dormitori principal,
amb bany i accés privat a l'assolellada terrassa que envolta aquesta façana.
Pujant uns graons, trobem, al terrat, una gran terrassa amb molt espai per prendre el
sol, fer barbacoes i relaxar-se.
La planta semisoterrani té finestres que deixen entrar molta llum natural: el lloc
perfecte per l'acollidor saló. A més, hi ha dos dormitoris més i un bany familiar. Una
porta ens condueix a l'espaiós garatge, per a l'almenys 4 cotxes (alguna cosa estranya
en l'arquitectura de Marbella), ia la sala de màquines.
Disposa de calefacció central i aire condicionat fred i calor a tot arreu, persianes
elèctriques i sistema d'alarma. A més, està en una ubicació perfecta, el que la
converteix en una casa o segona residència ideal.
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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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