
REF. MRB1336

3 900 000 € Hus/Villa - Till salu
Elegant och modern villa till salu i Los Flamingos Golf Resort med uppvärmt pool
och fantastisk utsikt över golf och hav.
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29796

5
Sovrum  

4
Badrum  

2.122m²
Totalyta  

343m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fastighet i toppkvalité belägen på en av de bästa
tomterna i Los Flamingos, situated on one of the best
plots in Los Flamingos med marmorgolv, uppvärmd pool
och fantastisk panoramautsikt övergolfbanan och
Medelhavet.

En modern villa i toppkvalité, byggd med högsta standard och belägen på en av de
bästa tomterna i Los Flamingos Golf Resort, ett grindsamhälle med 24 timmars
säkerhet, nära alla bekvämligheter, stranden och det 5-stjärniga hotellet Villa
Padierna Hotel med alla dess faciliteter. Puerto Banús ligger endast 10 minuter bort.

Villan ligger i sydläge med spektakulär utsikt över Medelhavet och har 3 våningar,
varav den främsta våningen har rymlig hall, stort vardagsrum med öppen spis, matsal
med öppet och fullt utrustat kök. 2 gästrum som delar ett badrum, kontor,
gästtoalett, garage för 3 bilar och direkt tillgång till terrasser (både täckta och ej
täckta), trädgården och privat uppvärmd pool.
På första våningen ligger master-sovrummet suite och två gästrum som delar sovrum,
och en tvättstuga.
På bottenvåningen finns ett separat extrarum / allrum med badrum som skulle
kunna användas som fitnessrum / gym.
Villan har mörka marmorgolv i hela huset, varm och kall luftkonditionering,
golvvärme och larmsystem.

lucasfox.se/go/mrb1336

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Högt i tak, Parkering, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Förråd
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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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