
REF. MRB31000

4.500.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 2,100m² de jardí en
venda a Sierra Blanca
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  

6
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

780m²
Plànol  

220m²
Terrassa  

2.100m²
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

Finca de luxe amb vistes al mar ubicada a la prestigiosa
comunitat tancada de Sierra Blanca, la millor adreça de
Marbella ia pocs minuts amb cotxe del centre de
Marbella, Puerto Banús i les platges daurades.

Aquesta residència presenta el millor disseny arquitectònic andalús.

S'accedeix a la vila per una calçada majestuosa que condueix a una opulenta zona
d'aparcament i garatge amb capacitat per a 7 cotxes. L'elegant propietat de 6
dormitoris ofereix uns interiors espaiosos, així com unes vistes precioses al mar i la
muntanya i combina materials d'alta qualitat amb característiques destacades com
ara sala de cinema, un bar/discoteca complet equipat amb sistema de so B&O, sala
de billar, sauna i bodega professional. interiors de luxe perfectes i acabats de
qualitat.

Altres característiques són la pintura artística d'estuc a l'impressionant vestíbul
d'entrada, el pati interior amb font, el quart del personal independent i la calefacció
per terra radiant a tot arreu.

Les àmplies terrasses assolellades, elegantment equipades i que donen als jardins
ben cuidats orientats al sud amb piscina privada i pèrgola de barbacoa ofereixen un
teló de fons espectacular per entretenir-se a l'aire lliure durant tot l'any.

lucasfox.cat/go/mrb31000
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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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	Finca de luxe amb vistes al mar ubicada a la prestigiosa comunitat tancada de Sierra Blanca, la millor adreça de Marbella ia pocs minuts amb cotxe del centre de Marbella, Puerto Banús i les platges daurades.

