
SÅLD

REF. MRB24956

4 995 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 7 Sovrum med 300m² terrass till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  29660

7
Sovrum  

6
Badrum  

640m²
Planlösning  

1.600m²
Totalyta  

300m²
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

Ny villa byggd enligt de högsta specifikationerna för att
uppfylla kraven hos den mest kräsna husköparen.
Golfbanans frontlinje, sydvästläge, lugnt och privat med
golf- och havsutsikt.

Vi hittar denna underbara villa på en lugn, ostörd, upphöjd tomt i frontlinjen på los
Naranjos golfbana.

Villan designades av den prisbelönta arkitekten Ismael Merida och utsökt dekorerad
av ledande skandinaviska inredningsarkitekter överallt.

Fastigheten är byggd över tre våningar och har ett italiensk designkök fullt utrustat
med Gaggenau-apparater och badrum med Dornbracht-inredning, möbler av
avancerade italienska märken som Gervasoni, Meridiani och Sovetto, för att nämna
några.

Det stora sovrummet har en enorm elegant garderob med eget badrum och enkel
tillgång till terrassen för att njuta av utsikten, som till och med kan ses från badkaret.

På denna övre våning hittar vi ytterligare ett sovrum med eget badrum och ytterligare
två sovrum som delar ett badrum, alla med inbyggda rymliga ekgarderober.

I den nedre delen av hemmet hittar vi ytterligare två sovrum, ett tvättstuga och en
vacker vinkällare, gym och en hemmabio, perfekt för den filmälskande familjen att
njuta av efter att ha tillbringat hela dagen i solbad eller golf.

När vi går utanför hittar vi vackra anlagda trädgårdar med ett fantastiskt chill out-
område med vattenfunktioner, en överdimensionerad uppvärmd pool med en
utomhusdusch och gott om plats att sola, med ett utomhus grillkök, alla med en
fantastisk utsikt över golfen kurs.

Slutligen har villan ett privat garage med plats för fyra bilar.

Kort sagt, ett verkligt magnifikt familjhem på ett privilegierat läge på Costa del Sol.

lucasfox.se/go/mrb24956

Havsutsikt, Uppvärmd pool, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, ,
Utrustat kök, Säkerhet, Öppen spis,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Hemmabio,
Grillplats, Förråd, Dubbla fönster
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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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