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DESCRIPCIÓ

Mansió mediterrània de luxe de 16 habitacions, que
consta de la casa principal, una casa d'hostes i una casa
de personal, situada a la famosa zona El Paraiso Alto,
Benahavis, envoltada dels millors camps de golf de la
Costa del Sol.
La casa principal té 3 plantes i una entrada independent al nivell inferior. El rebedor
de la planta principal us porta directament a un enorme i bonic saló que està
connectat per tot arreu amb una increïble terrassa que us porta a la piscina.
La sala d'estar, la zona del menjador i la zona de relax amb barra es troben en un
mateix espai obert, la cuina està separada però també té accés a la mateixa terrassa
que envolta aquesta part.
Un dormitori amb bany privat i vestidor es troba en aquesta planta i també té una
obertura a la bonica terrassa.
La planta superior d'aquesta casa principal té 4 habitacions i 2 dormitoris principals
amb bany privat i vestidors i altres 2 que comparteixen el mateix bany. Totes tenen
terrasses privades des d'on es pot gaudir del preciós jardí i vistes a la muntanya i al
mar.

lucasfox.cat/go/mrb32503
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Gimnàs,
Garatge privat, Terres de marbre,
Sostres alts, Propietat d'època,
Llum natural, Característiques d'època,
Vistes, Vestidor, Sala de jocs,
S'accepten mascotes , Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat

La segona casa d'aquest ranxo és una vil·la més petita que es pot considerar una
casa d'hostes, de 3 plantes.
L'entrada de la casa us porta a la planta principal que disposa de 2 habitacions, 2
banys, vestidors privats i terrasses. Aquest costat de la casa està connectat amb la
piscina compartida amb la vila principal. La zona d'estar i menjador es troba
realment al soterrani.
Hi ha un menjador i una sala d'estar independents i una sala de spa. La planta
superior d'aquesta vila més petita té un dormitori principal amb un bany enorme,
vestidor i sala de relaxació. També disposa d'una àmplia terrassa que permet veure
panoràmiques sorprenents.
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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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