REF. MRB36390

4.200.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 71m² terrassa en venda
a Golden Mile
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Golden Mile » 29602
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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

Preciós xalet totalment reformat en venda a Casablanca,
The Golden Mile, Marbella. 4 habitacions, parcel·la de 600
m² a només 200 metres de la platja.
Una finca amb encant situada al prestigiós barri de Casablanca, a la Milla d'Or.
Aquesta vila privada gaudeix d'una ubicació privilegiada, a pocs minuts del passeig
marítim de la Milla d'Or. Aquesta zona distingida acull una varietat de serveis de luxe,
com ara hotels de 5 estrelles, botigues boutique de disseny, restaurants de luxe i
clubs de platja d'entreteniment.
Villa Zen és una propietat acollidora que inclou una lluminosa habitació familiar de
planta oberta amb portes a la terrassa de butxaca que s'obren completament a
l'exterior; una cuina de xef acollidora, amb una barra d'esmorzars i una zona de
menjador independent, tot amb fàcil accés als jardins tropicals madurs. Relaxeu-vos i
relaxeu-vos al refugi a l'aire lliure, amb zones d'estar acollidores i una piscina
temptadora, dissenyada per aprofitar al màxim l'estil de vida mediterrani que
Marbella ofereix sense esforç.

lucasfox.cat/go/mrb36390
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Edifici modernista,
Zona chill-out, Renovat, Exterior,
Cuina equipada, Alarma, Aire condicionat

La planta baixa conté una de les habitacions espaioses amb bany privat, mentre que
la planta superior compromet les altres dues, ambdues que donen a les seves
pròpies terrasses privades.
Villa Zen ofereix una bona distribució pràctica i serà una gran casa familiar. Una
visualització és molt recomanable.
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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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.cat

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

