REF. MRB35864

1.495.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 229m² de jardí en venda
a San Pedro de Alcántara
Espanya » Costa del Sol » Marbella » San Pedro de Alcántara » 29670
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Dimensions del terreny

Terrassa

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.cat

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa adossada reformada situada a prop de la platja de
Sant Pere d´Alcántara. Una propietat amb gran potencial i
amb increïbles vistes a la muntanya.
Aquesta casa adossada recentment renovada ha esdevingut el seu propi resort
privat, una curosa barreja de materials naturals i disseny bohemi. Ubicada en un
carrer tranquil a una de les zones de moda de Marbella, Linda Vista Platja a Sant Pere
d'Alcántara ia només 150m de la platja i 100m del col·legi de Calp.
Cridada Villa Ibiza, el seu disseny s'ha inspirat en els relaxats i luxosos resorts
d'Eivissa, una sensació de platja moderna amb molt d'espai obert entre el saló i la
zona de la piscina. En entrar a la casa, se us dóna la benvinguda amb una gran sala
d'estar amb saló i menjador. El nivell d'entrada també té una cuina oberta amb cuina
artesanal en bell roure, així com una àmplia habitació de convidats i bany.
A la segona planta hi ha tres dormitoris i dos banys. Des de la terrassa del terrat es
pot gaudir d´unes vistes frontals de la magnífica muntanya de La Concha i amb una
gran cuina exterior i zona d´estar.

lucasfox.cat/go/mrb35864
Vistes a les muntanyes ,
A primera línia de mar , Terrassa, Piscina,
Jardí, Llum natural, Aparcament, Vistes,
Seguretat, Renovat, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic

El so de l'oceà meditant fa d'aquesta vila un lloc perfecte per a un estil de vida
modern, relaxat i confortable. Va ser totalment renovada el 2020 i ara està a punt per
entrar a viure.
Gran potencial de lloguer!
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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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