
REF. MRB35534

3.700.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Benahavís, Costa del Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

6
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

860m²
Plànol  

4.500m²
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

Villa per acabar en una gran parcel·la i en una ubicació
exclusiva a prop de camps de golf a Benahavis amb
impressionants vistes a la muntanya i al mar.

lucasfox.cat/go/mrb35534

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina, Jardí, Garatge privat, Sostres alts,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Traster,
Safareig, Plafons solars,
Finestres de doble vidre , Exterior, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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Construïda en un entorn únic, aquesta vila està envoltada dels verds turons del
municipi de
Benahavís, famós per la seva bellesa rural. Aquells que prefereixen viure en un
entorn tranquil s'enamoraran
s'enamoraran d'aquest paisatge admirable. Està idealment situada a prop del
complex de golf de cinc estrelles -
Marbella Club Golf Resort amb els seus serveis excepcionals. Aquí es pot jugar a golf
cada dia o
gaudir muntant a cavall.
La urbanització compta amb el seu propi encant, elegància i arquitectura clàssica
combinada amb
paisatges andalusos. La bellesa, la privadesa, la modernitat i el confort caracteritzen
aquesta vila orientada al sud.
orientada al sud. Les vistes des de la propietat són espectaculars, amb vistes al
Mediterrani i als
pintorescos voltants. La casa és a 15 minuts de Marbella ia 10 minuts
de Puerto Banús.
La vila està situada a una zona pintoresca. Vivint a la casa sempre es pot gaudir
d'impressionants
vistes. No deixareu d'admirar les vistes al mar que s'obren des de les finestres de la
casa.
A més, la urbanització ofereix impressionants vistes panoràmiques al camp de golf,
les muntanyes i
verds turons de fusta.
La vila té una parcel·la de 4.500 m2 amb piscina i panells solars. Hi ha terrasses
cobertes
a la planta baixa. Es poden utilitzar per a una zona de barbacoa i una zona d´estar. La
casa està bé
La casa està ben proporcionada en termes de distribució.
L´interior de la vila és especialment elegant. A la planta baixa hi ha un ampli saló.
Al costat del saló hi ha el menjador i la cuina, que tenen accés a la terrassa coberta.
coberta. A més, a la planta baixa hi ha un despatx, un gimnàs i un bany turc.
A la segona planta hi ha 4 dormitoris amb magnífiques vistes, cadascun amb bany
propi.
Les zones d'entreteniment es troben al soterrani de la casa. Compte amb una gran
sala de jocs i una
sala de cinema independent.
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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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