REF. MRB36731

2.590.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 314m² terrassa en
venda a Sierra Blanca
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca » 29602
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Plànol

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.cat

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

REF. MRB36731

2.590.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 314m² terrassa en
venda a Sierra Blanca
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca » 29602

3

4

681m²

314m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa

DESCRIPCIÓ

Excel·lent xalet adossat en venda a Sierra Blanca,
Marbella amb 3 habitacions, seguretat 24h i piscina
infinita, en un lloc tranquil.
Aquesta casa adossada està situada a la famosa urbanització Sierra Blanca, en un
complex tancat de luxe on podem gaudir de totes les comoditats que ofereix, com
dues piscines cobertes comunitàries i un SPA. Té la particularitat que cada 8 cases
comparteixen un altre SPA amb piscina i sauna.
La casa té un estil únic, sent la darrera del seu grup de 8, vorejant el bosc. Tot i que la
casa no té jardí propi, sí que té una bonica piscina infinita davant del porxo i la sala
d'estar. L'amplitud i l'alçada dels sostres, fan de la sala d'estar un espai molt gran per
gaudir, donant-li un estil personal de decoració proposat per Roche Bobois.
Disposem d'una cuina oberta i moderna equipada amb els últims electrodomèstics
Miele i completem la planta baixa amb un dormitori amb bany en suite i un petit
lavabo de cortesia, una biblioteca amb accés al safareig, un petit saló, un televisor. i
sala de música, un petit traster i el garatge amb espai per a dos cotxes.
L'accés a la planta superior es fa per una moderna i còmoda escala o per l'ascensor
interior, on ens dóna la benvinguda un elegant despatx que condueix als dos grans
dormitoris de la planta superior, especialment al dormitori principal, amb un luxós
bany en suite.

lucasfox.cat/go/mrb36731
Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Piscina coberta, Piscina climatitzada,
Piscina, Jardí, Spa, Jacuzzi,
Servei de consergeria, Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Terres de marbre,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Traster, Sistema domòtic,
Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Biblioteca, Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

Tots els dormitoris de la casa tenen accés a una petita terrassa exterior.
I finalment, a la tercera planta, hi ha un gran solàrium que ocupa tota la superfície de
la casa, amb un acollidor mobiliari de terrassa que es pot gaudir a les agradables nits
d'estiu de la Costa del Sol.
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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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