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Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 136m² terrassa en
venda a Nueva Andalucía
Espanya »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

419m²
Plànol  

1.000m²
Dimensions del terreny  

136m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Vila privada recentment reformada amb 5 dormitoris amb
bany privat, spa de nivell inferior, piscina exterior
climatitzada, dutxa i zona d'estar i 136 m² de terrassa.

Villa Japandi és una vil·la recentment renovada que ofereix una combinació d'estil
japonès i funcionalitat escandinava. Es troba a la vall del golf de Nova Andalucia, a
poca distància a peu del centre de la ciutat.

En entrar a la planta baixa, us saluda el disseny de concepte obert. La planta baixa de
concepte obert consta de la sala d'estar amb llar de foc de gas, menjador i cuina amb
un lavabo separat per a convidats amagat a la part posterior. Els compradors
gaudiran de la presència constant del jardí privat a través de les portes corredisses
de vidre de terra a sostre. Obrint les portes a l'exterior, els compradors poden gaudir
dels àpats sota la pèrgola, encendre la llar de foc, descansar al costat de la piscina o
capbussar-se per refrescar-se.

Hi ha 5 habitacions cadascuna amb el seu propi bany privat, 2 dormitoris a la planta
superior i 3 a la planta baixa. A la primera planta, teniu accés al dormitori principal
en suite amb bany adjunt i vestidor. A més, una gran terrassa dóna accés a l'exterior
tant a les habitacions de la planta superior, on podem gaudir de les vistes.

A la planta baixa tenim accés directe a les tres habitacions amb bany privat, un gran
spa, habitació familiar i safareig des de la planta baixa superior o escala d'accés al
jardí. Aquesta planta baixa és una escapada ideal per a algú que busca pau i
relaxació.

Nova Andalucía es pot dividir en dues parts, Oest i Est. La part oriental es beneficia
d'una bonica vegetació i aquí trobareu viles i apartaments d'alta qualitat. A mesura
que la zona va ondulant, es pot gaudir, en determinats indrets, d'unes vistes
costaneres espectaculars.

Nueva Andalucía és la zona residencial ideal, perfecta per a les persones que
busquen una ubicació segura i ben comunicada a la Costa del Sol. Amb una varietat
d'immobles per triar i un gran ambient, la zona sovint és la primera opció per a
aquells que volen mudar-se.

lucasfox.cat/go/mrb37363

Terrassa, Piscina, Jardí, Spa, Sostres alts,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Renovat,
Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat
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Si us plau, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més
informació o per organitzar una visita.

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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