
SÅLD

REF. MRB25333

2 990 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 270m² terrass till salu i Benahavís
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29679

4
Sovrum  

4
Badrum  

575m²
Planlösning  

1.460m²
Totalyta  

270m²
Terrass
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ÖVERBLICK

En riktig pärla för dem som vill njuta av ett modernt och
bekvämt liv i en underbar naturlig miljö. Super elegant,
miljövänlig villa med högsta kvalitet finish, modern
estetik och innovativa funktioner.

Den 3 våningar höga bostaden på totalt 845 m² (byggda + terrasser) kommer att
utstråla äkta modern stil: öppen planlösning, utsökta arkitektoniska detaljer,
accentväggar, fönster från golv till tak, glasdörrar och balustrader, en fridfull
färgpalett och sofistikerad belysning.

Detta exklusiva hus drar nytta av högkvalitativa material, topputrustning, inredning
och apparater och har många lyxiga funktioner som gör det perfekt för den mest
bekväma livsstilen (hemautomationssystem, hiss, porslinskakel och trägolv,
tvåglasfönster och uteplats dörrar, modern luftkonditionering, trendiga fristående
badkar och sanitetsartiklar, skräddarsydda interna snickerier, etc).

Den består av en hall, ett rymligt vardagsrum med öppen planlösning med
vardagsrum och matsal som leder ut till de stora terrasserna med härlig utsikt över
trädgården, ett fullt utrustat modernt kök, tvätt- och förrådsrum, en gästtoalett, ett
2-bils garage.

Den övre våningen erbjuder en imponerande svit på 50 m². Ytterligare 3 sovrum har
eget badrum. Det kommer att finnas mycket utrymme att njuta av livet: ett spelrum
på 60 m², ett gym, massor av terrasser med chill out, grill och matplatser utomhus
som är perfekta för underhållning året runt.

Den pittoreska tomten på 1 460 m² erbjuder en 20 meter modern pool med solarium,
subtropiskt anlagda trädgårdar med gröna gräsmattor och mogna palmer, 3
parkeringsplatser och mycket mer.

Platsen är ett av de mest framväxande områdena vid kusten med enastående naturlig
skönhet, stor investeringspotential och utmärkt anslutning till alla sport-, fritids- och
nöjesfaciliteter, bekvämligheter och fantastiska sandblå flaggstränder.

lucasfox.se/go/mrb25333

Trädgård, Terrass, , Utrustat kök,
Tvättstuga, Nybyggd,
Nära internationella skolor, Larm,
Dubbla fönster
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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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