
ALUGADO

REF. MRBR39186

17.000 € ao mês Casa / Vila - Alugado
Casa / vila Excelentes condições Quartos em aluguer em Guadalmina, Costa del
Sol
Spain »  Costa del Sol »  Marbella »  Guadalmina »  29688

5
Quartos  

5
wc  

598m²
Plano  

1.011m²
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

Excelente moradia privada para alugar em Casasola com 5
quartos, a 500 metros da praia, e um ginásio profissional
completo de 120 m² na cave.

Excelente casa de campo em Casasola, Estepona. Localizada a apenas 500 metros do
mar, numa urbanização de grandes moradias numa zona muito calma. Uma
propriedade muito particular em uma ótima localização.

Podemos encontrar uma espaçosa sala de estar no piso principal com lareira. Da sala
de estar acedemos à cozinha totalmente equipada com mesa de pequeno-almoço e
acesso à zona de refeições separada. No piso principal, há também um quarto en-
suite. A partir deste piso acedemos à zona ajardinada, à piscina privada e a uma zona
de barbecue. O jardim tem uma zona de esplanada coberta e várias zonas chill-out
para desfrutar da magnífica paisagem e clima da Costa del Sol durante todo o ano.

No primeiro andar, encontramos o quarto principal com casa de banho privativa e
acesso ao terraço privado com 2 espreguiçadeiras. Neste piso encontram-se ainda 2
quartos em suite. Distribuídos pelo piso, podemos encontrar vários espaços de
arrumação e roupeiros embutidos.

O rés-do-chão foi transformado numa zona de ginásio profissional com mais de 120
m² de área de treino. Este espaço pode ser facilmente transformado numa sala de
jogos, sala de cinema ou zona de entretenimento. Neste piso encontra-se ainda o 5º
quarto com entrada independente e casa de banho privativa.

A propriedade possui uma área de estacionamento coberta e há espaço para pelo
menos 5 carros dentro da propriedade.

Esta propriedade foi acabada com materiais de excelente qualidade. Todos os
quartos têm aquecimento de piso controlado individualmente. Piso de mármore,
pisos de madeira e vigas do teto e irrigação automatizada do jardim.

A propriedade é adequada para famílias com crianças como residência permanente
ou casa de férias. Nas proximidades encontrará escolas internacionais, centros
desportivos e alguns dos melhores campos de golfe de Marbella. A moradia está
virada a sul e oferece privacidade e tranquilidade, rodeada por apenas 3 casas onde
vivem residentes em permanência.

lucasfox.pt/go/mrbr39186

Terraço, Piscina, Jardim, Private garage,
Ginásio, Pavimento de mármore, Parquet,
Luz natural, Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vistas, Vestiário,
Segurança, Sala de jogos,
Próximo de escolas internacionais,
Permitido animais, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Churrasco, Chaminé, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme

REF. MRBR39186

17.000 € ao mês Casa / Vila - Alugado
Casa / vila Excelentes condições Quartos em aluguer em Guadalmina, Costa del
Sol
Spain »  Costa del Sol »  Marbella »  Guadalmina »  29688

5
Quartos  

5
wc  

598m²
Plano  

1.011m²
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.pt/go/mrbr39186
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


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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	Excelente moradia privada para alugar em Casasola com 5 quartos, a 500 metros da praia, e um ginásio profissional completo de 120 m² na cave.

