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REF. MRB20019

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 7 Sovrum med 261m² terrass till salu i Benahavís
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29679

7
Sovrum  

7
Badrum  

3.000m²
Totalyta  

261m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Helt ny lyxvilla belägen i La Reserva de Alcuzcuz, det
magnifika läget erbjuder fantastisk utsikt över dalen Los
Arqueros, golfbanan och Medelhavet.

På en tomt på 3 000 m² har denna villa en generös yta på 933 m² med en öppen
planlösning för vardagsrum och kök, 7 himmelska sovrumssviter och terrasser och ett
pooldäck som ansluter sömlöst till interiören.

Denna imponerande bostad på 854 m² med högsta kvalitetsstandard, modern
modern estetik, innovativa funktioner och banbrytande teknologier är framtidens
mest aktuella hus.

Den har en vardagsrumsdel med öppen planlösning med vardagsrum, formell
matplats, tak i dubbla höjder och enorma vägg-till-vägg-fönster som översvämmer
utrymmet med naturligt ljus och sömlöst förenar interiören och exteriören, vilket gör
det möjligt att njuta av naturens lugna majestät, med omgivande miljö. Medelhavets
tallskogar (av denna tallskog gjordes Pinocchio en gång) och fantastisk
panoramautsikt.

Toppmodernt kök, underhållningsområde, personal och gästrum, fantastiska
terrasser på 355 m²,
6 rymliga sovrum och 6 badrum förvandlade till ett område av lyx med snygga
handfat som passar
alla supermoderna hem – allt är sista ordet i lyx, komfort och chic.

Inredningsdesignen innehåller rena linjer, sofistikerad belysning och elegant
begränsad samtida palett; exceptionella designers möbler och inredning kommer att
bidra till att skapa ett inspirerande hem för en dynamisk livsstil.

Detta spektakulära hem är kaklat huvudsakligen i marmor och porslinssten i
badrummen. Dessutom inkluderar fastigheten 2 parkeringsplatser och 1 förråd samt
med en fantastisk pool, anlagda trädgårdar och 24-timmars bevakning inom ett gated
community.

Detta charmiga hus är skräddarsytt med den senaste domotiken för styrning av varm
och kall luftkonditionering och det finns golvvärme i badrummen och ett larmsystem.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrb20019

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga, Säkerhet,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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