
REF. MRB35718

2.150.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a New Golden Mile, Costa del Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29679

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

555m²
Plànol  

1.575m²
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

Magnífic xalet en venda a Los Flamingos, Benahavis amb
unes vistes impressionants. Finca de golf en primera línia
en una parcel·la de 1.575 m2 distribuïts en 4 plantes.

Magnífic xalet situat en primera línia de golf en una de les zones més prestigioses de
Marbella, a Los Flamingos Golf Resort, Benahavis. La seguretat i la privacitat són les
notes característiques d'aquesta zona. Excel·lent ubicació, al costat del luxós Hotel
Villa Padierna, ia pocs minuts amb cotxe dels glamurosos Puerto Banús i Marbella.
L'aeroport de Gibraltar també és fàcilment accessible en 45 minuts amb cotxe. Zona
residencial demandada, on regna la tranquil·litat, envoltada de natura i amb grans
vistes al mar, golf i llac.

Aquesta casa de somni té una meravellosa parcel·la de 1.575 m2 i 555 m2 construïts
distribuïts en 4 plantes, soterrani, planta baixa, primer i segon pis. A la planta baixa
trobem una bonica entrada, 2 habitacions grans, un lluminós saló menjador i una
cuina moderna moblada i equipada. El sostre del saló es caracteritza per ser obert,
de manera que des del primer pis trobem un bonic balcó interior. Ja a la primera
planta hi ha 3 dormitoris més, el dormitori principal i el dormitori de convidats, tots
dos amb bany en suite i una meravellosa terrassa amb precioses vistes. A la planta
superior hi ha un espectacular solàrium. Finalment, al soterrani hi ha un gran garatge
per a 2 vehicles, a més de diferents espais fàcilment convertibles en gimnàs, cinema,
sala de jocs...

Los Flamingos Golf, dissenyat pel prestigiós arquitecte Antonio García Garrido, es
caracteritza pel seu paisatge acurat, amb un gran nombre d'espècies arbòries
diferents i
precioses vistes al mar Mediterrani. Camp de 18 forats i més de 5.700 metres. Seu de
tornejos de prestigi com la final de l'Europeu Sènior 2002, 2003, 2004 i l'Open
d'Espanya Femení 2010.

lucasfox.cat/go/mrb35718

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Sostres alts, Llum natural, Aparcament,
Vistes, Interior, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, 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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