
SÅLD

REF. MRB28285

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 135m² terrass till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  29660

5
Sovrum  

5
Badrum  

351m²
Planlösning  

1.158m²
Totalyta  

135m²
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

Slående nybyggd villa med utsikt över Marbellas berömda
Golf Valley med avundsvärd utsikt över golf fairways, La
Concha berg i norr och i söder, Medelhavet.

När du går in i fastigheten finns ett kombinerat kök och matplats med spektakulär
och oavbruten utsikt över trädgården och till La Concha Mountain. Detta rum i öppen
planlösning är fyllt med ljus tack vare fönstren från golv till tak och har en modern
inredning.

Det moderna köket har Gaggenau apparater, en frukostbar och integrerad Gaggenau
vinkylare i full höjd. Det finns ett verktyg och tvättstuga och fastigheten drar nytta av
toppklassade säkerhetssystem och hemautomation som styrs med Google Home och
Alexa. Det finns vattenbaserad golvvärme i hela huset och luftkonditionering med
kontroller i varje rum.

Denna matplats leder till en plysch och avkopplande sittgrupp för att njuta av
utsikten mot trädgården och bergskedjan. Detta vardagsrum leder till en annan med
sittplatser och hemkontor inrättat.

Denna villa har 5 sovrum, inklusive en master-svit och en separat gäst- eller
personalsvit. Det stora sovrummet är generöst stort och har ett eget badrum med
porslin Villeroy & Bosch inredning.

Ytterligare 3 välutrustade sovrum presenteras på bottenvåningen, med eget badrum
och neutral inredning som skapar en spa-liknande tillflyktsort.

Ovan på takterrassen hittar vi en spektakulär utsikt över tre ikoniska Marbella
sevärdheter; de rullande golfbanorna, La Concha-berget och Medelhavet.

lucasfox.se/go/mrb28285

Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Naturligt ljus, , Utrustat kök, Tvättstuga,
Säkerhet, Öppen spis, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
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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