
VENDIDO

REF. MRB30448

2.600.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Quartos with 1,410m² Jardim à venda em Nueva Andalucía, Costa del Sol
Spain »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

7
Quartos  

7
wc  

50m²
Terraço  

1.410m²
Jardim

+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

Bela casa de campo completamente renovada na zona
tranquila de Aloha, considerada um dos lugares mais
prestigiosos de Marbella.

Encontra-se a uma curta distância a pé de vários campos de golfe, zonas comerciais,
restaurantes, escolas e instalações desportivas, e apenas a 5 minutos de carro de
Puerto Banús e a 10 minutos do centro de Marbella.

Esta casa grande e elegante fica em um terreno de aproximadamente 1.410 metros
quadrados, rodeada por belos jardins e terraços ensolarados. Esta residência, ideal
para famílias numerosas, oferece 7 quartos amplos, 6 deles com banheiro privativo.

No rés-do-chão tem hall de entrada, sala ampla com lareira, sala de jantar, cozinha
profissional fechada e vários anexos em anexo. Da sala pode-se ir para o terraço
principal da casa, com vários ambientes, e para outra sala de jantar ao ar livre, com
churrasqueira, piscina e jardins tropicais bem cuidados.

A escada central leva ao primeiro andar, que abriga 5 quartos com banheiros
privativos. E no piso superior encontramos um quarto que atualmente funciona como
ginásio. Os belos terraços com vistas panorâmicas e orientação sul-sudoeste
oferecem pores do sol inesquecíveis.

É uma das poucas casas que tem cave com outro quarto com casa de banho privativa.
É constituída por uma segunda sala, perfeita para uma sala de jogos ou bar. Possui
ainda zona de lavandaria e casa de máquinas.

A casa tem garagem fechada.

Contacte-nos para mais informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/mrb30448

Terraço
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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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	Bela casa de campo completamente renovada na zona tranquila de Aloha, considerada um dos lugares mais prestigiosos de Marbella.

