REF. MRB26254

€4,200,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 254m² terrass till salu i Benahavís
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29679
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Fantastisk helt ny modern villa som smälter in i
omgivningen. Med komfort, utrymme, avskildhet och
enastående utsikt, är detta en unik egendom för en
perfekt andalusisk livsstil.
Denna fantastiska nybyggda samtida villa ligger majestätiskt i det exklusiva området
El Herrojo. Idealiskt placerad och privat, erbjuder villan enastående panoramautsikt
över Costa del Sol kusten.
För att matcha sin lyxiga design har villan också utmärkta kvalitetsytor och levereras
komplett med alla de senaste faciliteterna och funktionerna som man kan förvänta
sig. Som en del av dess överlägsna utförande har användningen av organiska
material integrerats i designen.
Söderläge och upphöjd har villan utsikt över La Quinta golfbana och det härligt
skogsområde med mogna tallar ut mot Medelhavet. Det här är en miljö som ger en
känsla av fred och lugn.

lucasfox.se/go/mrb26254
Havsutsikt, Swimming pool, Trädgård,
Garagem privada, Gym, Marmorgolv,
Naturligt ljus, , Parkering,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Nybyggd,
Öppen spis, Tvättstuga, Utrustat kök, Utsikt

Ett enastående exempel på modern arkitektur, som smälter sömlöst med organiska
material för att ge en mjukare kant. Ljus är en nyckelfunktion och södra sidan av
fastigheten drar nytta av stora, rikliga fönster som översvämmer rummen med ljus
och accentuerar det omgivande naturlandskapet.
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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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