
REF. MRB39127

12.000.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 8 dormitoris en venda a Flamingos, Costa del Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

8
Dormitoris  

9
Cambres de bany  

1.466m²
Plànol  

1.600m²
Dimensions del terreny

+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

Xalet clàssic però de moda totalment reformat a la
residència tancada de gamma alta de Los Flamingos, en
una parcel·la privilegiada amb vistes obertes.

Aquesta opulenta vila familiar s'ofereix a la venda a l'exclusiva zona residencial de
Los Flamingos, a prop del famós Villa Padierna Resort, camps de golf, platges i totes
les comoditats necessàries.

Villa Olivia es troba a la millor i més alta parcel·la de la zona, amb vistes al mar
impressionants i molta privacitat. Aquesta mansió clàssica però de moda de 1.466 m²
és perfecta per a una família que li agrada entretenir, però també busca un estil de
vida luxós i privat.

Construïda en 4 plantes, Villa Olivia compta amb 8 habitacions, 9 banys, 3 piscines, un
home cinema, oficina, spa, gimnàs, terrassa, celler i ascensor.

Quan entres per l'entrada, t'acull una imponent escala de sinuoses amb una
lluminària penjant, així com les vistes al mar Mediterrani, una primera impressió
espectacular. A la planta baixa també hi trobareu una àmplia i diàfana sala d'estar,
comunicada amb el menjador i cuina totalment equipada amb illa central, rebost,
despatx, un dormitori amb bany privat i una sala polivalent.

Les grans portes corredisses us donen accés a l'àmplia terrassa que inclou una cuina
exterior, una zona de menjador i un relax al voltant de la desitjable piscina infinita.
Aquesta propietat ha estat dissenyada amb un estil contemporani, compta amb
acabats d'alta qualitat amb característiques lluminoses i naturals per a un ambient
acollidor i relaxat.

Pujant les escales fins al primer pis, arribareu al vostre dormitori principal i dos
dormitoris més. La suite principal ho té tot, el primer que veuràs quan et despertes
és la sortida del sol sobre les muntanyes andaluses i el mar Mediterrani. Disposa
d'una gran terrassa i un bany privat amb banyera independent i un vestidor. El terrat
i el soterrani són els que fan d'aquesta propietat una fita distingida. El terrat és
extremadament espaiós i inclou una zona de relaxació, piscina d'immersió, gandules,
cuina exterior i zona de menjador.

El soterrani té el factor sorpresa tan bon punt baixeu les escales. Et rebrà una zona
chill-out al costat del celler i després continuaràs cap al cinema a casa de gamma
alta, gimnàs, spa, bugaderia i garatge.

lucasfox.cat/go/mrb39127

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Spa,
Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat, Ascensor,
Sostres alts, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat, Sala de jocs,
Renovat, Obra nova, Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

REF. MRB39127

12.000.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 8 dormitoris en venda a Flamingos, Costa del Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

8
Dormitoris  

9
Cambres de bany  

1.466m²
Plànol  

1.600m²
Dimensions del terreny

+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.cat/go/mrb39127
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


Fes teva aquesta vila i comença a viure l'estil de vida mediterrani. Si us plau, poseu-
vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

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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