
SÅLD

REF. MRB11496

800 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum med 125m² terrass till salu i New Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680

4
Sovrum  

3
Badrum  

305m²
Planlösning  

681m²
Totalyta  

125m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

En av få kvarvarande villor i en exklusiv Golf Resort-
utveckling nära Estepona på Costa del Sol.

En av 15 fantastiska villor till salu som en del av en ny utveckling, exceptionellt bra
beläget i en exklusiv Golf Resort 5-10 minuter från Estepona och 18km från Marbella.
Mäter 305m² och ligger på en tomt på 626m², erbjuder villan både generösa interiör
och yttre utrymmen.

Denna moderna villa ståtar med kvalitetsmaterial och finish och erbjuder vacker
utsikt över havet och över golfbanan.

Fastigheten är fördelad över en källare, bottenvåning, första våningen och takterrass.
En entré leder till det stora vardagsrummet / matsalen med öppet kök och tillgång
till de täckta och avtäckta terrasserna, perfekt för al fresco dining. Det öppna köket är
modernt och välutrustat med topputrustning. Det finns också ett gästtoalett på
bottenvåningen.

Upp till första våningen hittar vi de 3 dubbelrummen, varav sovrummet har en privat
terrass. Det finns 2 badrum på första våningen. Från första våningen finns
takterrassen, från vilken den vackra utsikten kan avnjutas.

I källaren finns ett stort stort utrymme som gör ett idealiskt spelrum. Det finns
ytterligare sovrum och badrum samt installationer och användningsområden.

Utanför en infinity pool är omgiven av gräsmatta, det perfekta privata utrymmet för
att få ut det mesta av Medelhavsklimatet.

En av några få kvarstående villor, detta är ett tillfälle att inte missa.

lucasfox.se/go/mrb11496

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Säkerhet, Öppen spis, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Domotiskt system, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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