REF. MRB35066

3.595.000 € Casa / Vila - Venda

Casa / vila Excelentes condições Quartos with 212m² terraço à venda em Nueva
Andalucía
Spain » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660
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DESCRIÇÃO

Casa de campo à venda em Nueva Andalucia, Marbella.
Localizado em condomínio fechado com segurança 24h, 5
quartos, piscina privativa e perto de todas as
comodidades.
Los Olivos é uma comunidade exclusiva de estilo boutique, localizada em um
ambiente único e ultra-seguro, no coração do Vale do Golfe de Nueva Andalucia.
Situada num ambiente calmo e tranquilo, esta moradia contemporânea oferece total
privacidade, estando a uma curta distância de todas as comodidades e dos mais
prestigiados campos de golfe.
Com 5 quartos e 5 banheiros, esta joia arquitetônica moderna possui paredes de
vidro, vários decks amplos e um piso plano aberto claro e arejado. Olivos 8 recebe
você em uma elegante sala de estar em plano aberto, mobiliada e decorada com
atenção aos detalhes. A sala de estar, sala de jantar e cozinha têm acesso ao amplo
terraço coberto e jardim bem cuidado. A propriedade possui um design de interiores
elegante e minimalista que combina na perfeição com a arquitetura contemporânea.
A área de jantar leva a uma requintada cozinha gourmet feita sob medida, com
acabamentos de alta qualidade e com eletrodomésticos de última geração, com vista
para o jardim tropical e piscina cintilante.

lucasfox.pt/go/mrb35066
Vistas à montanha, Terraço, Piscina, Jardim,
Private garage, Luz natural,
Estacionamento, Edifício modernista,
Vistas, Segurança, Sala de jogos, Interior,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Chaminé, Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme

A cave tem um bar de design personalizado, área de salão e um quarto extra. Os
quartos adicionais podem ser convertidos em um ginásio ou quartos adicionais.
As especificações de alta qualidade, design moderno e localização privilegiada fazem
desta propriedade uma casa de família ideal para ter em Marbella.
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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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