REF. MRB16420

€7,950,000 Hus/Villa - Såld

Hus/Villa med 6 Sovrum med 778m² terrass till salu i Nueva Andalucia, Costa del
Sol
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucia » 29660

6

6

640m²

2,623m²

778m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
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ÖVERBLICK

Utsökt frontlinjen golfvilla i ett prestigefyllt område bara
10 minuter från Puerto Banús.
Denna fantastiska fastighet har renoverats till en exceptionell standard och erbjuder
lyxigt boende i ett fantastiskt läge med utsikt över golfbanan, med vacker utsikt ner
till havet.
Perfekt beläget i den exklusiva La Cerquilla bostadsutveckling med utsikt över Costa
del Sol och inom mycket enkel tillgång till Marbella, Puerto Banús och stranden, är
huset en oas av privat, privilegierad lugn.
De kullar och manicured kurser i den berömda "Golf Valley" ger den perfekta
inställningen, och huset är färdigt i klassisk andalusisk stil med en mycket modern
twist. Inredningen är öppen planlös, ljus och minimalistisk, och Medelhavet solsken
översvämningar varje hörn.

lucasfox.se/go/mrb16420
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Parkering, Hemmabio, Renoverad,
Utrustat kök, Utsikt

Stora fönster presenterar underbar utsikt, medan utanför den stora terrassen och
härlig infinity pool är gjorda för avkoppling och underhållande, eller helt enkelt titta
på golfare förbi.
En mängd täckta och avtäckta chill out och matsalar finns i trädgården och runt
poolen. De ger utrymmen som passar varje stämning, oavsett om du njuter av
morgonkaffe eller solnedgångscocktails med vänner.
Bekvämligheten är vackert blandad med funktionalitet tack vare en omfattande lista
över moderna funktioner och teknik som gör livet enklare, säkerställer maximal
säkerhet och skapar ett exceptionellt familjehem. Höjdpunkterna inkluderar det
eleganta köket, underbar matplats och ett lyxigt biografrum som omdefinierar
underhållning.
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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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