
REF. MRB35114

17.000.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris amb 160m² terrassa en
venda a Sierra Blanca
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

7
Dormitoris  

10
Cambres de bany  

1.790m²
Plànol  

2.078m²
Dimensions del terreny  

160m²
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

Impressionant xalet d'obra nova en venda a Sierra Blanca,
una de les urbanitzacions més prestigioses i segures de
Marbella. Parcel·la de 2.047 m² construïts amb materials
de la millor qualitat.

Una casa individual, situada en una de les exclusives zones residencials de Marbella,
on la natura, la pau i la seguretat conviuen en perfecta harmonia. La seva magnífica
arquitectura d'inspiració grecoromana amb més de 1.200 m2 construïts, està muntada
en una parcel·la d'una ubicació excel·lent en un racó amb vistes úniques al mar
Mediterrani. Un jardí exòtic i una piscina de grans dimensions convertiran la vostra
estada en un paradís terrenal.

Aquesta impressionant vila de nova construcció a Sierra Blanca és una de les
propietats més especials que arriben al mercat. S'espera que estigui enllestit al 100%
a finals de 2022. Construït amb el material de la millor qualitat, oferirà totes les
característiques que cal esperar d'una propietat d'aquest preu i en aquesta ubicació.
Els materials utilitzats són la pedra i el marbre que mantenen la propietat fresca a
l'estiu i càlida a l'hivern.

La planta principal té un rebedor de triple alçada que dóna a un pati cobert que dóna
accés a la sala d'estar i la cuina. En aquest nivell es troben 2 habitacions amb bany
privat amb accés al jardí i la zona de la piscina. La piscina infinita té 40 metres de
llarg amb una zona de bar de la piscina al costat on es pot gaudir d'unes vistes
impressionants al mar. Una escala presidencial us porta al nivell superior, on podeu
trobar tres dormitoris inclòs el principal, tots amb bany privat. Les vistes des
d'aquest nivell són encara més espectaculars.

Al nivell inferior, hi ha un spa amb piscina coberta, hammam i sauna. També una
bodega i un bar amb una sala de jocs per a l'entreteniment dels propietaris i
convidats. Hi ha una zona de bugaderia, un apartament independent i un ampli
garatge per a tres cotxes.

lucasfox.cat/go/mrb35114

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Spa,
Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat, Ascensor,
Terres de marbre, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
Seguretat, Sala de jocs, Safareig,
Obra nova, Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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Tots els nivells de la casa estan comunicats mitjançant un ascensor, inclosa la zona
del solàrium, on hi ha un bar, cinema obert i chill out amb vistes panoràmiques
obertes a Marbella, Puerto Banús, Gibraltar, Àfrica i el mar Mediterrani. Tota aquesta
propietat s'ha construït amb materials de la millor qualitat, tecnologia d'última
generació, domòtica i tenint atenció a tots els aspectes que més demanda haurien de
demanar.
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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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