
REF. MRB36184

2.600.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Benahavís, Costa del Sol
Spain »  Costa del Sol »  Benahavís do interior »  Benahavís »  29678

5
Quartos  

5
wc  

377m²
Plano  

1.468m²
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

Bela casa de campo de venda em Benahavis. 5 quartos,
terreno de 1.468 m² com um jardim espetacular.
Localizada numa zona calma de moradias consolidadas.

Linda casa situada em um local tranquilo no final do beco sem saída dentro de
Fuente del Espanto, uma área residencial bem estabelecida de vilas com grandes
lotes e cercada por uma área verde atraente, a cerca de 3 km da praia e a 2 km do
centro da cidade de San Pedro com ampla gama de serviços profissionais e
comerciais. Esta propriedade de piso único com cave é um refúgio de paz com um
jardim encantador e com piscina e muitos terraços para desfrutar de refeições ao ar
livre.

Esta moradia, com uma boa disposição, é acedida através de um hall de entrada. À
direita está uma sala de estar muito acolhedora, mas ampla, com vistas
encantadoras para o jardim e uma impressionante lareira francesa. À esquerda há um
lavabo seguido de uma sala de TV. Tanto a sala de estar quanto a sala de TV se abrem
para um terraço coberto. Um corredor leva à ala dos quartos e à cozinha, que é muito
espaçosa e oferece uma área de jantar ao ar livre relaxante. Esta cozinha com ilha
central e muita luz, graças a uma clarabóia no teto, possui um canto de café da
manhã com lareira e se abre para o jardim dos fundos. Além disso, o nível principal
inclui três quartos e 3 banheiros. Além disso, dentro da suíte master há uma lareira,
um pequeno escritório e um closet.

Da cozinha, escadas levam ao nível inferior do jardim que acomoda mais dois
quartos, ambos com casa de banho privativa e um deles com lareira e terraço e
ambos abertos para o jardim, com uma grande piscina aquecida com cloração salina
e uma gaiola de rede de prática de golfe no final.

A moradia dispõe de uma cave separada com entrada própria, casa de banho e WC,
que pode ser transformada num ginásio, cinema ou aposentos dos funcionários. Há
uma garagem para dois carros. Algumas outras características incluem aquecimento
central, ar condicionado individual, canalização e instalação eléctrica novas, vídeo
porteiro e sistema de alarme.

Por favor, ligue-nos para mais informações.

lucasfox.pt/go/mrb36184

Terraço, Piscina, Jardim, Private garage,
Luz natural, Estacionamento, Vistas,
Sistema domótico, Janelas de vidro duplo ,
Interior, Exterior, Cozinha equipada,
Chaminé, 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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