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DESCRIÇÃO

Espectacular moradia moderna de estilo andaluz à venda
em Nagueles, Marbella. Terreno com 2.300m2 com 9
quartos e terraço com vista mar deslumbrante.

A Villa Samadhi é uma villa moderna de estilo andaluz localizada em Marbella Golden
Mile, muito privada e tranquila. Ao entrar na vila pelo impressionante pátio moderno,
você percebe imediatamente que chegou a uma propriedade muito especial.
Virado a sul e com vista para o mar e para a montanha, as espaçosas áreas de estar e
a grande área da piscina exterior no meio de jardins tropicais esperam por si. Esta
villa exclusiva com 9 quartos e 9 casas de banho dispõe de ar condicionado em todas
as áreas, piscina aquecida, sauna e jacuzzi, estúdio de ioga, várias fontes e tudo o que
precisa para desfrutar de uma vida luxuosa e relaxante com a sua família e amigos.

No andar principal, a primeira coisa que você vai apreciar é um luminoso Pátio
central com uma fonte moderna e piso de madeira. Sala de 85m2 com lareira com
vista para o jardim e aberta para a zona de refeições e cozinha. As portas de entrada
são de um Palácio Granada do século XVII.
Cozinha totalmente equipada com ilha central, dois fornos, teppanyaki, geladeira
estilo americano com máquina de fazer gelo e adega para vinhos. Três quartos com
roupeiro e casa de banho. Ginásio equipado com parede espelhada e zona de
massagens. Sala de TV com acesso directo ao jardim e piscina.
Banheiros modernos e luxuosos com chuveiros amplos e luz natural externa.
O ginásio pode ser convertido em quarto proporcionando alojamento adicional em
caso de necessidade.

Jardim maduro com palmeiras, árvores frutíferas, canteiros de flores coloridas,
Jazmin perfumado, rosas e buganvílias entre estátuas orientais. A villa possui uma
piscina de 120m2, 3 salas de jantar e um grande mirante ao lado da piscina. Também
uma casa de piscina conveniente com banheiro, chuveiro e cozinha completa com
geladeira e lava-louças. 80m2 de terraço coberto para jantar e descansar com móveis
elegantes. A piscina é isenta de cloro e está equipada com tratamento de água
salgada.

lucasfox.pt/go/mrb34096

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina climatizada, Piscina, Jardim, Spa,
Jacuzzi, Private garage, Ginásio, Parquet,
Luz natural, Estacionamento, Vistas,
Vestiário, Varanda, Sistema domótico,
Segurança, Sala de jogos,
Próximo de escolas internacionais,
Painéis solares , Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Interior, Exterior,
Despensa, Cozinha equipada,
Cinema em casa, Churrasco, Chaminé,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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No andar superior, temos dois quartos espaçosos e luxuosos com banheiro privativo,
colchões de qualidade e lençóis de algodão fino. Os quartos principais têm acesso
directo a um terraço de 60m2 com vistas deslumbrantes sobre o mar no estreito de
Gibraltar. Estes quartos têm camarins e um cofre. O quarto principal possui sauna
privativa e jacuzzi para relaxamento e romance perfeitos. Há uma confortável sala de
estar no centro do andar superior, perfeita para relaxar antes de uma boa noite de
sono. Todas as casas de banho são luxuosas e modernas com pedra requintada nas
paredes. Chuveiro amplo com chuveiro de efeito chuva e de parede e banheira dupla
separada.
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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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