REF. MRB28634

2 100 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Nueva Andalucia, Costa del Sol
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucia » 29660

4

4

350m²

830m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

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

Perfekt beläget i en mild sluttning, nybyggd villa med
egen anmärkningsvärd utsikt, som sträcker sig från öst
till väst längs den glittrande Medelhavskusten.
En otrolig och oklanderlig egendom för dem som värdesätter en bra livsstil, ett
otroligt läge och ett hem med de bästa funktionerna. Villan är funktionell, modern
och elegant, med avantgardistisk inredning, belägen i en privilegierad miljö med
naturliga detaljer, en pool och berg och havsutsikt mot söder.

lucasfox.se/go/mrb28634

Naturligt ljus och öppna ytor präglar detta lyxiga hem som har funktioner som ett
designkök, bioetanol ﬁ ersättare, luftkonditionering och trägolv med golvvärme
överallt.

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Naturligt ljus, Chill out plats,
Dubbla fönster, Förråd, Luftkonditionering,
Utrustat kök

Sovrummen kompletteras med badrum och omklädningsrum med kompletta
inbyggda garderober och undertak.
Nedre våningen hittar vi fritidsanläggningar som ett stort spelrum, biografrum, gym
och bastu.
Kort sagt, ett fantastiskt familjehem med en perfekt atmosfär, bekväma utrymmen
och lyxig inredning.
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

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

