
REF. MRB33652

20.000.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 12 dormitoris en venda a Flamingos
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

12
Dormitoris  

12
Cambres de bany  

2.470m²
Plànol  

3.223m²
Dimensions del terreny

+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

Extraordinari xalet de luxe en venda a Los Flamingos,
Benahavis amb 12 habitacions, piscina infinita, vistes
espectaculars en una parcel·la de 3.223 m².

Benvingut a Otto, la vila de luxe més extraordinària mai construïda a Los Flamingos
Golf.

Una mansió de golf de luxe i d'avantguarda dissenyada pel reconegut arquitecte
Tobal. La propietat es troba en una gran i elevada parcel·la de golf de primera línia,
amb unes vistes impressionants del mar Mediterrani i els greens del camp de golf Los
Flamingos.

La vila ha estat acabada amb els més alts estàndards de qualitat, amb
característiques arquitectòniques impecables a tot arreu. L'Otto us dóna la
benvinguda a una zona d'entrada impressionant, amb magnífics elements d'aigua.
L'entrada consta d'un impressionant hall d'entrada, amb sostres alts i accés directe
als espais d'estar de planta oberta. Amplis finestrals de terra a sostre s'obren a les
magnífiques vistes de la costa. L'obra mestra d'aquesta luxosa casa és una
impressionant escala, que connecta tots els nivells.

El saló és generós i molt lluminós, compta amb un terra de fusta de gran qualitat i
una moderna llar de foc de gas. La cuina Bulthaup de planta oberta a mida ofereix un
disseny elegant i fa realitat el somni de tots els xefs, amb electrodomèstics Gaggenau
d'alta qualitat i una atenció extraordinària als detalls. Les habitacions de l'Otto són
realment impressionants, envoltades d'un entorn idíl·lic amb magnífiques vistes,
totes les habitacions es distribueixen en tres nivells amb el dormitori principal i un
generós dormitori de convidats al nivell superior.

El nivell inferior de l'Otto compta amb un luxós spa d'última generació, amb una
piscina coberta amb tractament d'aigua salada, sauna i hammam. Otto és la casa de
luxe perfecta per gaudir de la vida a l'aire lliure, amb una piscina infinita
d'avantguarda amb jocs d'aigua, amb vistes al mar Mediterrani, àmplies terrasses al
voltant de la zona de la piscina, una llar de foc exterior i una meravellosa pèrgola
metàl·lica amb bar i barbacoa.

Aquesta és realment la finca més extraordinària que hi ha actualment al mercat.

lucasfox.cat/go/mrb33652

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Spa,
Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat, Ascensor,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic, Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, 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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