REF. MRB3082

€3,195,000 Hus/Villa - Till salu

Elegant 4-sovrums villa med havsutsikt till salu i Marbella
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucia » 29660

4

5

260m²

1,302m²

170m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

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

Exklusiv 4-sovrums villa till salu i Marbella som en del av
en speciell bostadsutveckling.
Denna split nivå 4-sovrums villa till salu i Marbella på Andalusiens kust är en del av
en nybyggd 5 fastighet. Denna fantastiska nya egendom mäter 269 m²; Det finns 4
stora sovrum och 5 badrum. Konstruerad av arkitekt Juan Salvador Shvartzberg, har
villaen högt i tak och öppna vardagsrum för total lugn och komfort.
I denna speciella villa hittar vi 2 sovrum på bottenvåningen och 2 på första våningen
med totalt 5 badrum. Ett rymligt vardagsrum-matsal och ett öppet kök finns också på
bottenvåningen. Med högkvalitativa ytbehandlingar och designmöbler i varje badrum
och kök erbjuder villaen lyx och komfort i hela. Njut av Medelhavsklimatet genom att
koppla av på den stora terrassen bredvid en egen privat pool på 48 m², som är
utformad för att alltid vara i full sol.

lucasfox.se/go/mrb3082
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Naturligt ljus, Parkering, Dubbla fönster,
Förråd, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nybyggd, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utsikt,
Walk-in closet

Med oslagbar utsikt över Medelhavet, är denna villa idealisk inte bara för
golfentusiaster, men för alla som söker ett lugnt hem i mycket önskvärt Nueva
Andalusien läge.
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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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