REF. MRB15540

€1,390,000 Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 3 Sovrum med 133m² terrass till salu i New Golden Mile
Spanien » Costa del Sol » Marbella » New Golden Mile » 29688
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se
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ÖVERBLICK

Ny villa med 3 sovrum till salu med fantastisk havsutsikt,
en privat trädgård, pool och imponerande takterrass.
Denna villa till salu är en del av en helt ny utveckling som erbjuder 7 vackra hus
mellan Sierra Bermeja-bergen och Medelhavet. Villan är söderläge med stora fönster
från vilka du kan njuta av panoramautsikt över havet. Denna fantastiska villa är
byggd enligt högsta standard och med en verkligt modern design och visar ljusa,
öppna vardagsrum och neutral inredning.
På ingångsnivån leder en hall till vardagsrummet matplats med öppet kök och litet
tvättstuga. Vardagsrummet vetter mot en täckt terrass, det perfekta utrymmet för att
äta ute, vilket i sin tur leder till trädgården och poolen. Det finns också en dubbel
carport.
Var och en av de 3 rymliga sovrummen har eget badrum och tillgång till de stora
terrasserna på övervåningen, igen med utmärkt utsikt så långt som till Medelhavet.
Det stora sovrummet är särskilt imponerande med sitt stora badrum, gott om
förvaring och privat terrass med havsutsikt.

lucasfox.se/go/mrb15540
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Högt i tak, Parkering,
Balkong, Domotiskt system, Exteriör,
Grillplats, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Öppen spis, Säkerhet,
Uppvärmning, Utsikt, Walk-in closet

Den utmärkta funktionen är den fantastiska takterrassen med 360 º utsikt och
utrymme för extra tillbehör som en badtunna, ett avkopplingsområde eller en grill.
idealiskt för att få ut det mesta av det utmärkta året runt-klimatet på Costa del Sol.
Det finns också många alternativ för källaren, inklusive en hemmabio eller gym.
Fastigheten ligger bekvämt 40 minuter från Malaga flygplats, 12 minuter från
Marbella och 8 minuter från Puerto Banús.
Kontakta oss för mer information.
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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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