
RESERVADO

REF. MRB33323

3.750.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 8 dormitoris amb 174m² terrassa en
venda a Flamingos
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

8
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

1.017m²
Plànol  

2.253m²
Dimensions del terreny  

174m²
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

Excel·lent xalet d'estil mediterrani de 8 habitacions amb
parcel·la de 2.253 m² en venda a Los Flamingos,
Benahavis. Vila de 4 nivells amb un jardí increïble.

Envoltada de natura andalusa i propietats similars de gamma alta de Los Flamingos,
la casa de 4 nivells de 1.017 m² es troba en una gran parcel·la pintoresca de 2.253 m².
Està orientat a l'oest i gaudeix d'unes vistes perfectes als jardins subtropicals, una
vegetació enjardinada, turons i muntanyes, camp de golf i mar Mediterrani.

L'espectacular mansió compta amb un rebedor, una sala d'estar elegant i atemporal
amb llar de foc i un menjador independent, una cuina en blanc i negre totalment
equipada d'estil modern amb zona d'esmorzar, un rebost i zona de bugaderia, un
despatx/biblioteca amb un altre llar de foc clàssica, una habitació familiar, 8
dormitoris tranquils (7 amb bany privat), 8 banys de luxe i 1 lavabo de cortesia. Les
zones d'estar de la casa donen als balcons privats i unes meravelloses terrasses de
174 m² on es disposa d'espai suficient per relaxar-se, fer una barbacoa i sopar a la
fresca.

L'increïble jardí està ple d'encant del sud, amb la seva gespa de color verd maragda,
parterres de flors i arbres madurs, racons romàntics, una font de paret, maó vist i
pedra natural. Una gran piscina de vora zero té una tanca de ferro forjat de seguretat
que proporciona protecció i, de fet, realça la bellesa; dissenyat a mida, s'adapta a
l'estil i al paisatge, i està en plena harmonia amb un pavelló amb zones chill-out i per
prendre el sol. Un deliciós pati andalús té una font central i tarongers. Elements
mediterranis significatius embelleixen la casa per dins i per fora: un terrat de
terracota, pati pavimentat, finestres d'arc, columnes, balustrades metàl·liques i
baranes dels balcons, rajoles de ceràmica fetes a mà, parets d'accent, portes
franceses, elecció clàssica de colors nobles dictats per la natura. , etc.

Dissenyada per a l'estil de vida més exclusiu i harmònic, aquesta casa d'alta gamma
es ven en excel·lents condicions, parcialment moblada i amb moltes característiques
de luxe, com ara ascensor, sostre i disseny sofisticat d'il·luminació, aire condicionat,
calefacció central, armaris encastats, doble vidres, portes corredisses interiors de
fusta i portes exteriors de vidre, reg automàtic, etc. També disposa de zones
d'emmagatzematge i safareig, soterrani, barbacoa, garatge per a 2 cotxes i coberta
per a 3-4 cotxes. La il·luminació exterior fa que la mansió de luxe i el seu territori
semblin un escenari de conte de fades.

lucasfox.cat/go/mrb33323

Piscina, Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Zona chill-out, Traster, Llar de foc, Exterior,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Aire condicionat
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La urbanització tancada compta amb serveis de seguretat les 24 hores, i les reixes de
seguretat de les finestres i les persianes de seguretat també us donaran
tranquil·litat.

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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