
REF. MRB33837

7.995.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 421m² terraço à venda em
Flamingos
Spain »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

6
Quartos  

6
wc  

1.002m²
Plano  

2.108m²
area do terreno  

421m²
Terraço

+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

Magnífica casa de 6 quartos à venda em Los Flamingos,
Marbella em um terreno de 2018 m². Golfe de primeira
linha com vistas espectaculares sobre o mar.

Esta propriedade possui um design inigualável e qualidade de construção
incomparável, com incríveis vistas panorâmicas da primeira fila para o campo de
golfe Los Flamingos e para o mar.

Situada em um dos melhores terrenos em Los Flamingos, uma comunidade
residencial de luxo em ascensão entre Estepona e Marbella, esta villa de última
geração apresenta uma impressionante piscina de borda zero, interiores sob medida
com curadoria de um renomado designer francês, alta qualidade luminárias e
acabamentos, e paisagismo exuberante.

Acolhido por uma impressionante área de estar de pé-direito duplo com amplas
janelas, um piso plano aberto contemporâneo e uma vida interior e exterior
excepcional.

Completo com 6 quartos, incluindo um quarto principal espetacular com vistas
magníficas para o mar, closet substancial projetado sob medida que leva ao luxuoso
banheiro em mármore Calacatta Gold.

A espaçosa cave foi criada para lazer e entretenimento, com várias áreas de estar.
Uma propriedade distinta e privada, tornando esta uma oportunidade única para o
proprietário mais exigente.

lucasfox.pt/go/mrb33837

Vistas à montanha, Terraço, Piscina, Jardim,
Private garage, Tectos altos, Luz natural,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vistas, Varanda,
Sistema domótico, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco,
Armários empotrados , Àrea chill out,
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.
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