
REF. MRB32131

8.500.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris amb 224m² terrassa en venda a Sierra Blanca
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  

6
Dormitoris  

9
Cambres de bany  

2.168m²
Dimensions del terreny  

224m²
Terrassa

+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

L'opulenta mansió amb l'arquitectura andalusa clàssica i
el teulat de teula ofereix una barreja incomparable de
chic contemporani i encant tradicional, en una ubicació
distingida de Sierra Balnca, Marbella.

La mansió combina elegància i comoditat. Està construït sobre una àmplia parcel·la i
ofereix molta privadesa. Un jardí magnífic serà un dels vostres llocs preferits per
passejar i relaxar-vos després d'un llarg dia.

Entrant a la propietat a la planta baixa, hi ha un espai d'estar ben situat amb seients i
menjador. La bonica sala d'estar dissenyada contribueix en gran mesura al prestigi i
posició d'aquesta luxosa mansió a Marbella.

La cuina té un disseny elegant i sofisticat, i està ben organitzada perquè tinguis el
que necessites a l'abast. Està totalment equipat amb electrodomèstics destacats i
disposa d'illa feta a mida.

El dormitori principal és un dels llocs més excepcionals de la vila. És un espai on us
podeu amagar una estona de tothom i descansar una mica. El dormitori principal està
decorat amb una bella atenció als detalls. Disposa d'un vestidor amb molt d'espai
per als amants de la moda.

L'habitació és àmplia i té accés directe a una zona de terrassa amb espai per seure.

Cadascun dels dormitoris té el seu propi bany privat, netament decorat amb pedra
natural de color carbó i terres de marbre, amb dutxa.

Aquesta vil·la disposa d'un espai addicional a l'habitatge destinat exclusivament a la
diversió o al relax, amb una sala de jocs, sala de vins, sauna, bany turc i biblioteca
domèstica.

lucasfox.cat/go/mrb32131

Piscina, Jardí, Spa, Garatge privat,
Sostres alts, Llum natural, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
Seguretat, Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Cinema domèstic, Biblioteca,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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