
REF. MRB35709

5.995.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 6 dormitoris amb 318m² terrassa en venda a Golden
Mile
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

730m²
Plànol  

1.628m²
Dimensions del terreny  

318m²
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

Elegant mansió encara en construcció amb sostres alts
situada a la Milla de Oro, construïda en una parcel·la molt
gran i espaiosa de 1600m2.

Un oasi d´ànima construït en una parcel·la de més de 1600m2 al cor de la Milla d´Or,
La Carolina, a poca distància a peu de la platja, amb jardins madurs, pèrgoles
exteriors i zones d´estar que creen una sensació de tranquil·litat i calma. Carolina 96
dóna la benvinguda a una exquisida entrada, que s'obre a un ampli i lluminós saló
amb bells sostres de fusta amb bigues, completat amb una xemeneia elèctrica. L
´elegant cuina està completament moblada i equipada amb electrodomèstics d´alta
gamma, i condueix a l´elegant zona de menjador. Els grans finestrals del terra al
sostre es retreuen a les parets per crear una fusió perfecta d'espais interiors i
exteriors. Dins les cures jardins, la gran piscina d'estil italià és la protagonista, un
escenari idíl·lic per a una refrescant capbussada en un dia càlid. L'espectacular jardí
us ofereix diverses zones chill-out cobertes i descobertes, un jacuzzi incorporat,
espais per menjar i una cuina exterior, oferint una completa sensació de relaxació. A
la planta principal hi ha tres suites excepcionals, totes amb accés directe al jardí i
amb magnífiques vistes a l'exuberant vegetació. A la primera planta hi ha la gran
suite principal amb banys per a ell i per a ella, un sublim vestidor i una gran terrassa
amb jacuzzi integrat amb vistes als jardins. Un impressionant nivell de soterrani
inclou un munt de característiques dentreteniment com una zona de televisió, celler,
gimnàs i spa. Cada detall ha estat curosament considerat, donant a la vila la barreja
perfecta d'estil i sofisticació, llesta per impressionar el comprador més exigent.

lucasfox.cat/go/mrb35709

A primera línia de mar , Terrassa, Piscina,
Jardí, Spa, Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat,
Sostres alts, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Safareig,
Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
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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	Elegant mansió encara en construcció amb sostres alts situada a la Milla de Oro, construïda en una parcel·la molt gran i espaiosa de 1600m2.

