
REF. MLG35594

2 350 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 8 Sovrum till salu i Mijas, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Mijas »  29651

8
Sovrum  

7
Badrum  

720m²
Planlösning  

3.000m²
Totalyta

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.se Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Denna spektakulära villa ligger i ett exklusivt område
Sitios de Calahonda, 700 meter från stranden och 2
minuter från Cabopino Golf!

Vi lyfter fram dess majestätiska 3 000 m² stora tomt omgiven av hundraåriga tallar
bland många andra arter av flora, som ger mycket avskildhet i hela området.
Poolområdet har ett avslappningsutrymme som ger en känsla av obeskrivlig lugn.

Så fort vi går in i huset har vi en känsla av storhet tack vare dess vardagsrum med
vardagsrum, ett stort utrymme med bibliotek och en vacker matsal.

Vi fortsätter och kommer fram till det fullt utrustade köket. Därefter har vi 2 sovrum
med eget badrum och, för att avsluta, ett kontor, som perfekt skulle kunna användas
som en trevlig privat lägenhet.

När vi går uppför trappan kommer vi till fastighetens övervåning, där vi kan hitta 2
underbara master bedroom med trägolv av Versailles-typ. Var och en av dem har en
klädkammare, ett vardagsrum, ett eget badrum och en privat terrass med underbar
utsikt över den stora trädgården.

På uteplatsen har huset en padeltennisbana, ett gym, ett stängt garage för 2 bilar och
en utomhusparkering.

Denna fastighet skulle vara perfekt för en stor familj eller en investerare som har ett
semesteruthyrningsprojekt i åtanke.

lucasfox.se/go/mlg35594

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Bibliotek
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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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