
SÅLD

REF. MRB22977

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 52m² terrass till salu i Benahavís
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29679

4
Sovrum  

4
Badrum  

510m²
Planlösning  

1.339m²
Totalyta  

52m²
Terrass

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

Modern lyxvilla på en tomt på 1 339 m² i det prestigefyllda
bostadskomplexet Condes de Luque (Capanes Sur), på
Costa del Sol.

Denna villa har byggts med symmetrikonsten, med moderna linjer, former och former,
innovativa och iögonfallande arkitektoniska funktioner, en snygg begränsad
färgpalett och bekväm och logisk inredning.

Vinklade väggar och panoramaglasdörrar ger känslan av rymlighet. De bästa
elementen i klassisk, art deco och till och med futuristisk arkitektonisk design har
kombinerats i skapandet av detta eleganta hem.

lucasfox.se/go/mrb22977

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga, Säkerhet,
Nybyggd, Luftkonditionering, Förråd,
Exteriör, Chill out plats
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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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	Modern lyxvilla på en tomt på 1 339 m² i det prestigefyllda bostadskomplexet Condes de Luque (Capanes Sur), på Costa del Sol.

