
SÅLD

REF. MRB28294

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 353m² terrass till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  

4
Sovrum  

4
Badrum  

302m²
Planlösning  

986m²
Totalyta  

353m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Helt renoverad lyxvilla belägen i ett privilegierat
bostadsområde i Nueva Andalucía i hjärtat av Golf Valley.

Denna villa har moderna detaljer och har utformats för att passa en modern
Medelhavsstil.

Inomhus - utomhusbostad är det centrala inslaget i detta lyxiga hem med ett utekök
som en förlängning till vardagsrummet och en rymlig pool inramad av vackra
terrasser.

Det finns 4 rymliga sovrum med eget badrum, inklusive ett sovrum med svit med
klädkammare. Vid poolen finns ett extra vardagsrum intill ett av sovrummen och som
är helt oberoende av huvudbyggnaden.

När du går från denna villa befinner du dig vid tröskeln till många av områdets
restauranger och barer, liksom stormarknader, apotek för ekologiska livsmedel och
en rad butiker. På bara 5 minuters bilresa når du Golden Mile-stränder med bil.

Möbler valfritt (+ 150.000 €)

lucasfox.se/go/mrb28294

Swimming pool, Naturligt ljus, Marmorgolv,
, Utrustat kök, Tvättstuga, Säkerhet,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Grillplats,
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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	Helt renoverad lyxvilla belägen i ett privilegierat bostadsområde i Nueva Andalucía i hjärtat av Golf Valley.

