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wc  

7.110m²
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

Mansão mediterrânea de luxo com 16 quartos, composta
por casa principal, casa de hóspedes e casa de
funcionários, localizada na famosa área El Paraiso Alto,
Benahavis, cercada pelos melhores campos de golfe da
Costa del Sol.

A casa principal tem 3 pisos e uma entrada separada no piso inferior. O hall de
entrada do piso principal leva-o directamente para uma enorme e bonita sala de
estar que está ligada a um fantástico terraço que o leva até à piscina.

A sala de estar, sala de jantar e zona de relaxamento com bar estão todas no mesmo
open space, a cozinha é separada mas também tem acesso ao mesmo terraço que
rodeia esta parte.

Um quarto com banheiro privativo e closet está localizado neste andar e também
tem uma abertura para o lindo terraço.

O piso superior desta casa principal tem 4 quartos e 2 suites com casas de banho
privativas e zonas de vestir e outras 2 que partilham a mesma casa de banho. Todos
eles têm terraços privados de onde pode desfrutar do belo jardim e vista para a
montanha e para o mar.

A segunda casa deste rancho é uma villa mais pequena que pode ser considerada
uma casa de hóspedes, com 3 pisos.

A entrada da casa leva-o ao piso principal que tem 2 quartos, 2 casas de banho,
vestiários privados e terraços. Este lado da casa está conectado à piscina
compartilhada com a vila principal. A área da sala de estar e jantar está realmente
situada no nível do porão.

Há uma sala de jantar e sala de estar separada, além de uma sala de spa. O piso
superior desta pequena villa tem um quarto principal com uma enorme casa de
banho, quarto de vestir e sala chill out. Também tem um espaçoso terraço que
permite ver panoramas incríveis.

lucasfox.pt/go/mrb32503

Vistas ao mar , Vistas à montanha,
Piscina climatizada, Piscina, Jardim,
Private garage, Ginásio, Tectos altos,
Pavimento de mármore, Luz natural,
Edificio da época, Características da época,
Vistas, Vestiário, Varanda, Sala de jogos,
Permitido animais, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Cozinha equipada, Churrasco,
Chaminé, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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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.

REF. MRB32503

Preço sujeito a confirmação Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos à venda em Paraiso, Costa del Sol
Spain »  Costa del Sol »  Estepona »  El Paraiso »  

16
Quartos  

16
wc  

7.110m²
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

	Mansão mediterrânea de luxo com 16 quartos, composta por casa principal, casa de hóspedes e casa de funcionários, localizada na famosa área El Paraiso Alto, Benahavis, cercada pelos melhores campos de golfe da Costa del Sol.

