
REF. MRB36592

35.000.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 16 dormitoris amb 742m² terrassa en
venda a Golden Mile
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

16
Dormitoris  

16
Cambres de bany  

2.001m²
Plànol  

8.799m²
Dimensions del terreny  

742m²
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

Villa La Gratitud, és una de les mansions més
emblemàtiques de Marbella amb 16 habitacions, pista de
pàdel i 3 piscines en venda.

La Gratitud, és la unificació definitiva d'art, arquitectura i enginyeria sota un mateix
sostre. La finca més exquisidament concebuda amb unes vistes panoràmiques
impressionants i sense traves cap al mar Mediterrani i l'espectacular teló de fons de
la serra de Sierra Blanca, construïda sobre una àmplia parcel·la de 8.799m2 i
impressionant construït de 2.001m2. Aquesta autèntica finca espanyola es troba en
una de les zones més buscades de la Milla d'Or i ha estat dissenyada amb acabats a
mida. Dissenyat per la respectada dissenyadora d'interiors espanyola Luisa Olazábal,
la propietat promou un estil eclèctic i atemporal, cada racó de la premissa està curat
amb cura.

Aquesta vil·la realment impressionant s'obre a un gran saló impressionant amb
múltiples espais d'estar construïts dins d'una zona enfonsada, cada secció es manté
fidel al seu estil excèntric, amb un canelobre central de llautó impressionable. També
podeu trobar una zona de menjador independent amb
xemeneies obertes dobles oposades amb clades de fusta. Un element sorpresa
s'amaga just darrere de les cortines de vellut, on es pot trobar una cocteleria
totalment personalitzada amb altaveus Bose incorporats, elements d'il·luminació
personalitzats, múltiples zones chill-out, terres art-deco i fins i tot una màquina de
fum. L'ampli abast interior condueix perfectament al magnífic pati del darrere,
connectat per cinc grans portes franceses de caixa de roba. La cuina exquisida inclou
un rebost de majordom i una illa del xef independents, una estufa de gas Lacanche
d'època impressionant, armaris de fusta integrats per a l'emmagatzematge, nevera de
vi i nevera d'entrada.

La lluminosa zona de menjador té vistes panoràmiques al jardí i al mar i està
còmodament comunicada amb el pati exterior cobert. Aquesta impressionant finca
no podria estar completa sense la seva oferta de múltiples zones exteriors
acollidores. Fidel a la seva herència espanyola, podeu gaudir de la seva arquitectura
andalusa amb amplis patis coberts i descoberts, detalls del sostre de bigues de fusta,
una font d'aigua central, vegetació exuberant i jardins romàntics cuidats, un gran ...

lucasfox.cat/go/mrb36592

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina coberta , Piscina, Jardí,
Gimnàs, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Traster, Sistema domòtic,
Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Barbacoa, 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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