
SÅLD

REF. MRB25023

1 450 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 130m² terrass till salu i Atalaya
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29688

6
Sovrum  

4
Badrum  

336m²
Planlösning  

610m²
Totalyta  

130m²
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

Villan ligger i en privat utveckling av endast 18 hus som är
omgivna av träd och skyddad skog. Villan är perfekt för
permanent boende, familjesemester eller uthyrning. Det
är bara ett stenkast från butiker, skolor, stränder och
parker.

Allmänt betraktad som ett av de bästa kvalitetsvillaprojekten i Marbella, denna villa
är den största och mest privata i utvecklingen. Det har ett utmärkt läge bara 2
minuters promenad från affärer och 1,5 km från stranden.

Fastigheten ligger i slutet av en culdesac och vetter mot väster, direkt in i den gröna
skogsmarken, vilket säkerställer maximal avskildhet och skugga från sommarsolen
tack vare de omgivande träden.

Fastigheten är byggd enligt de högsta specifikationer, med modern finish och en
fantastisk modern design.

Villan har golvvärme, varm och kall integrerad luftkonditionering, ett SieMatic-kök,
Neff-apparater och badrummen har spadusch.

Denna fastighet är byggd över 3 våningar och har en fantastisk trappa vid entrén med
ett enormt 2-våningsfönster.

Det stora källarområdet har byggts om för att inkludera ytterligare 2 sovrum, vilket
ger totalt 6 och gör denna fastighet idealisk för sommaruthyrning.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrb25023

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Parkering, , Utrustat kök,
Tvättstuga, Solpaneler, Säkerhet, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, 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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	Villan ligger i en privat utveckling av endast 18 hus som är omgivna av träd och skyddad skog. Villan är perfekt för permanent boende, familjesemester eller uthyrning. Det är bara ett stenkast från butiker, skolor, stränder och parker.

