
REF. MRB39743

2.990.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Paraiso
Espanya »  Costa del Sol »  Estepona »  El Paraiso »  29688

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

1.082m²
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

Àmplia vila moderna d'estil mediterrani a la New Golden
Mile, amb 5 habitacions grans amb bany amb un gran
soterrani d'entreteniment.

Construïda l'any 2022, aquesta casa d'alta qualitat s'ofereix a la venda a l'exclusiva,
tranquil·la i molt demandada zona d'El Paraíso a la viva Nova Milla d'Or d'Estepona.
Envoltat de propietats similars de gamma alta de la prestigiosa zona, es troba a prop
de totes les comoditats i serveis, platges amb bandera blava, diversos hotels de 5
estrelles, balnearis, clubs de tennis i camps de golf, botigues i escoles internacionals,
restaurants, bars. i chiringuitos, i tot l'atractiu elegant del famós Puerto Banús.

Situada en una parcel·la de 1.180 m², la casa de 3 nivells orientada a l'oest de 352 m²
amb terrasses de 95 m² gaudeix d'unes vistes serenes cap a l'entorn pintoresc i la
vegetació exuberant del seu propi jardí subtropical amb una piscina de 2 metres de
profunditat. La propietat de 5 dormitoris compta a la planta baixa, una sala d'estar
d'estil clàssic modern de planta oberta amb una distribució ben pensada, una llar de
foc i zones d'estar i menjador, una cuina blanca elegant i totalment equipada amb
una illa, 1 dormitori i un despatx.

Les portes corredisses de vidre donen a la terrassa coberta amb zones chill-out, per
prendre el sol i menjador a l'aire lliure, i el jardí enjardinat amb la piscina. La primera
planta disposa de 3 habitacions i 3 banys. La terrassa superior descoberta és ideal
per prendre la vostra tassa de cafè al matí perfecta. El soterrani disposa d'una
habitació multifuncional, un altre dormitori amb bany i un garatge privat per a 2
cotxes.

Aquesta propietat de luxe es ven a la venda en excel·lents condicions i moblada amb
gust; els espais harmoniosos semblen increïblement equilibrats, calmants i relaxants.
Disposa de calefacció per terra de ceràmica i parquet a tot arreu (excepte soterrani),
il·luminació LED, aire condicionat, armaris encastats, doble vidre, etc.

Aquesta magnífica propietat està a punt per entrar a viure.

lucasfox.cat/go/mrb39743

Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs,
Paviments hidràulics, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vestidor, Renovat, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, 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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	Àmplia vila moderna d'estil mediterrani a la New Golden Mile, amb 5 habitacions grans amb bany amb un gran soterrani d'entreteniment.

