
REF. MRB33499

1.375.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris amb 282m² terrassa en venda a Madroñal, Costa del
Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  El Madroñal »  29679

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

396m²
Plànol  

2.850m²
Dimensions del terreny  

282m²
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 andalús de 4 habitacions a Monte
Mayor. 2850m2 de parcel·la.

Encantadora vila andalusa amb una casa d'hostes independent al Monte Mayor
Country Club. Construït en un sol nivell, excepte per a l'estudi amb una fàcil escala
fins a un preciós replà.

Gran saló principal amb sostre de catedral amb bigues vistes, llar de foc amb insert,
terres de marbre clàssic i portes antigues. Les portes dobles "franceses"
simètricament a la dreta i l'esquerra de la llar de foc situada al centre s'obren a un
gran terrat de pedra, orientat al sud, amb llar de foc i zona de piscina adossada, així
com un deliciós pati interior "andalús".

La zona d'entrada antiga s'obre a la terrassa nord i una àmplia zona d'aparcament,
així com a un porxo cobert per a dos cotxes. Ampli menjador independent amb llar de
foc, terres de marbre, sostre alt i portes antigues dobles que donen a una cuina
independent. Cuina amb portes antigues dobles que s'obren al menjador, safareig i
passadís al dormitori de convidats.

Cuina lateral independent amb safareig, amb porta antiga al jardí lateral i porxo.
Dormitori de convidats amb sostre alt i bany privat. Anticambra, accés al lavabo de
cortesia, estudi a la torre de replà i zona principal.

El segon dormitori amb bany en suite. Dormitori principal amb llar de foc, vestidor i
bany gran amb doble lavabo, banyera, dutxa efecte pluja independent, lavabo, bidet.

Connexió internet/wifi de fibra òptica a tota la casa. El sistema d'alarma s'ha
actualitzat recentment a l'estàndard de la UE 2023. Piscina d'aigua salada de 8x5 m
amb coberta elèctrica, nou sistema de Ph i sal i preinstal·lació de calefacció.

lucasfox.cat/go/mrb33499

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Terres de marbre,
Sostres alts, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Traster, Safareig, Llar de foc,
Interior, Exterior, Entrada de servei,
Cuina equipada, Calefacció, Alarma,
Aire condicionat
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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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