
VENDIDO

REF. MRB7989

Preço sujeito a confirmação Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em San Pedro de Alcántara /
Guadalmina
Spain »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

7
Quartos  

9
wc  

1.300m²
Plano  

3.000m²
area do terreno

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.pt Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Moradia de luxo requintado de 1.300 m² para venda em
Guadalmina Baja, com interiores sensacionais em estilo
contemporâneo e belos exteriores com piscina.

Imensa moradia de luxo para venda em Guadalmina Baja, a apenas 600 metros do
mar e a 5 minutos da cidade de Marbella, em um terreno exclusivo de cerca de 3.000
m² com muita privacidade.

Esta impecável mansão de estilo moderno foi construída em 2016 e oferece total
tranquilidade e o design luxuoso mais requintado. O piso térreo tem uma sala de
estar diáfana com uma cozinha de vanguarda e vários quartos com banheiros
privativos, vestiários e exteriores privados.

O andar superior acomoda os outros quartos e banheiros, incluindo o fantástico
quarto principal com banheiro privativo, amplo terraço, closet e escritório. Do solário
neste andar você pode desfrutar de vistas do belo cenário natural, enquanto nos
jardins espetaculares você encontrará um lago artificial com ilhas com palmeiras,
uma grande piscina e vários cantos aconchegantes para refeições ao ar livre, relaxar e
tomar sol.

Esta vila oferece uma série de elementos arquitetônicos e de design únicos que se
fundem para criar uma casa muito exclusiva e especial ao lado da costa em
Guadalmina Baja.

lucasfox.pt/go/mrb7989

Terraço, Piscina, Jardim, Spa, Ginásio,
Perto de transporte público , Interior,
Exterior
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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