
SÅLD

REF. MRB10173

1 050 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 120m² Trädgård till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29649

4
Sovrum  

2
Badrum  

301m²
Planlösning  

145m²
Terrass  

120m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Helt ny villa med 4 sovrum med ljusa, öppna utrymmen
och modern inredning, belägen på kullsidan av Cabopino,
Marbella.

Denna villa är till salu som en del av en helt ny utveckling belägen på kulle sida av
Cabopino, en vacker naturlig miljö med utsikt över havet och bergen. Det lugna läget
ligger bara en 5 till 10 minuters bilresa till allt som området har att erbjuda. Hamnen
inkluderar ett utmärkt gastronomiskt och kommersiellt erbjudande och en rad
strandklubbar och loungebarer.

Villan består av en källare som kan anpassas efter köparens behov, om de behöver
extra sovrum, ett biograf eller ett spelrum. Bottenvåningen har öppna och ljusa
vardagsrum med modern inredning. Vardagsrummet har tillgång till terrassen, poolen
och trädgården; övergången mellan de inre och yttre utrymmena är sömlös och
möjliggör maximal njutning av det utmärkta medelhavsklimatet.

På första våningen finns det 3 stora sovrum, varav det mest imponerande är
sovrummet med badrum och privat terrass med vacker utsikt. Ytterligare
anmärkningsvärda funktioner inkluderar promenader i duschar och fantastisk
inredning genom hela.

Denna exceptionella villa har en takterrass på 50 m², det perfekta utrymmet för en
avkoppling eller grillplats perfekt för underhållande och avkopplande.

En helt enkelt fantastisk ny villa med möjlighet att anpassa och skapa ett hem som är
så unikt som individen.

lucasfox.se/go/mrb10173

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Tennisbana,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering, ,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Luftkonditionering, Larm, Hemmabio,
Dubbla fönster, Domotiskt system, Balkong
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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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