
SÅLD

REF. MRB29302

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 100m² terrass till salu i Guadalmina
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Guadalmina »  29678

5
Sovrum  

6
Badrum  

364m²
Planlösning  

1.002m²
Totalyta  

100m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Beläget bara några steg från Guadalmina golfbana och
stranden, har denna eleganta villa utvecklats i en modern
stil med en öppen ljus layout för att njuta av livet året
runt, den är fullt möblerad och färdig i april 2021.

Denna smakfullt inredda villa av inredningsföretaget Añil Home Trends, består av 5
sovrum med badrum med klädkammare fördelade på två våningar plus en källare
med ett spelrum.

Från vardagsrummet och matplatsen har du direkt tillgång till en härlig täckt veranda
och den helt mogna tropiska trädgården med en 44 kvm pool.

I serviceområdet erbjuder fastigheten Gaggenau apparater, fullt utrustad tvättstuga,
gästtoalett, öppen spis i naturligt trä, golvvärme i vardagsrummet, gas centralvärme
och gashandduksställ i alla badrum, elektriska persienner, LED-blixtar i hela och
perimetral säkerhetssystem .

Denna bostad har utvecklats med tanke på komfort, med en inredning som gör ditt liv
hemma till ett riktigt nöje från första dagen.

Alla material har valts noggrant för att ge en elegant atmosfär inifrån och ut, med ett
harmoniskt färgschema av vitt och varmt grått, allt med den senaste inredningen som
gör att du känner dig underbart avslappnad i ditt nya hem.

lucasfox.se/go/mrb29302

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, Walk-in closet , Utrustat kök,
Öppen spis, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats

REF. MRB29302

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 100m² terrass till salu i Guadalmina
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Guadalmina »  29678

5
Sovrum  

6
Badrum  

364m²
Planlösning  

1.002m²
Totalyta  

100m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/mrb29302
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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.

REF. MRB29302

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 100m² terrass till salu i Guadalmina
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Guadalmina »  29678

5
Sovrum  

6
Badrum  

364m²
Planlösning  

1.002m²
Totalyta  

100m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se

	Beläget bara några steg från Guadalmina golfbana och stranden, har denna eleganta villa utvecklats i en modern stil med en öppen ljus layout för att njuta av livet året runt, den är fullt möblerad och färdig i april 2021.

