REF. MLG21645

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Axarquia, Malaga
Spanien » Malaga » Axarquia » 18690
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ÖVERBLICK

Fantastisk lyxvilla med hisnande panoramautsikt, till salu
i La Herradura, nära Malaga.
Denna helt nya lyxvilla sitter stolt på en kulle med utsikt över bergen och den
glittrande Medelhavsviken från den exklusiva bostadsklaven La Herradura nära
Málaga.
Den hisnande panoramautsikten kan avnjutas nästan var som helst i huset eller
spektakulära trädgårdar. Utsikterna på 180º är perfekt för att ta morgonsolen från en
sovrumsterrass, njuta av solnedgångar året runt med en cocktail vid den
smaragdgröna infinitypoolen eller slappa av i en av de många överdådiga
sittplatserna.
Fascinerande arkitektur finns i överflöd och tar sina signaler från samtida LA-hus och
minimalism, med rena linjer, dramatiska öppna utrymmen och stora expansionsglas
som dricker i utsikten medan de återspeglar eleganta golv, svarta väggar och samtida
konst.

lucasfox.se/go/mlg21645
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Uppvärmd pool, Garagem privada,
Högt i tak, Naturligt ljus, , Parkering,
Balkong, Chill out plats, Dubbla fönster,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Nybyggd,
Öppen spis, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt

Det finns tre våningar, med övre våningens 3 överflödiga sovrumsviter med badrum i
marmor, regndusch och terrasser. Huvudnivån använder kontrasterande färger,
öppna vardagsrum med dubbla höjder, stora persienner och naturligt ljus för att
blanda inuti och yttre utrymmen.
Det fjärde sovrummet finns på bottenvåningen med utsikt över trädgården och har
ett lika majestätiskt badrum. Denna lägre nivå har också en separat lägenhet som ger
extra boende för gäster eller personal.
Showpiece-köket är färdig enligt en professionell standard med funktioner inklusive
teppanyaki, sous-vide och ångugn. Alternativ för middagar inkluderar den svala
matplatsen och olika utomhus täckta och öppna terrasser, liksom grillen och baren
utanför.
Trädgården är ett centralt fokus i huset, en glad melange av djungelblommor och
Medelhavsgrönska som inkluderar palmer, oliver och en fruktträdgård med mango,
citron, mullbärsträd och granatäppleträd.
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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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