REF. MRB28220

3 295 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 125m² terrass till salu i Sierra Blanca /
Nagüeles
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca / Nagüeles » 29602
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Byggyta

Totalyta

Terrass

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
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ÖVERBLICK

Hemmet har utformats för att skapa en privat oas, en
plats att varva ner i hjärtat av Marbella. Villan är
centrerad kring en södra Frankrike inredd innergård och
ett överflöd av olivträd och lavendel, vilket skapar en
elegant semesterort känsla.
Tvärs över entrén har huvudvardagsrummet elegant inredning; golv av vit Caliza-sten
och väggar av olivgröna och mjuka estetiska möbler.

lucasfox.se/go/mrb28220

Fönstren har tidlösa kurvor och det strålade taket på över 4 meter i höjd ger
ytterligare karaktär och en glans. Rummet är fullt av ljus och har utsikt över
trädgården och ut mot den centrala innergården.
Det välutrustade köket har högkvalitativa Miele-apparater och gott om förvaringsoch förberedelseareal. Skåpen är snygg och modern och fönstren och hyllorna har en
matt svart yta.
Villan har totalt fem sovrum, varav två ligger på bottenvåningen. Båda sovrummen är
inredda i neutrala toner med accenter av oliv och kvalitetsestetik som tapeter, och
har utsikt över den välskötta trädgården.
Att flytta övervåningen är master sviten dekorerad med otrolig uppmärksamhet på
detaljer. Utsikten sträcker sig över palmtopparna och ner till Medelhavet. På baksidan
av fastigheten ligger den majestätiska bakgrunden av Sierra Blanca-bergen.
I källarområdet hittar du plats för underhållning. Ett klimatstyrt gym med trägolv och
ett hamam. Ett stort fritidsrum erbjuder ett elegant barområde, biljardbord och
hemmabio med 82´s Samsung-TV med ljudsystem för att trycka på play and relax.
Ytterligare två sovrum med badrum finns i källaren, perfekt för att besöka vänner och
familj eller för personal. Tvätt- och installationsrum finns och är utrustade med
Miele-apparater.
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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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