
SÅLD

REF. MRB29767

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i New Golden Mile, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

5
Sovrum  

5
Badrum  

3.900m²
Totalyta

+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

Envånings kolonialstil lyxvilla omgiven av vackra
trädgårdar, inklusive en privat tennisbana, belägen i en
lugn och privat återvändsgränd och ändå bara 5 minuters
promenad från butikerna barer och restauranger.

Denna vackra villa med 5 sovrum har totalrenoverats och dekorerats till den högsta,
mest eleganta standarden och inkluderar helt nya inredning överallt. Den mest
imponerande funktionen är generositeten i både rymden och ljuset.

Det naturliga ljuset som strömmar in i huset från alla håll, börjar med den
imponerande entréhallen i glastak som sedan leder till ett stort L-format vardagsrum
med omgivande terrasser med utsikt över poolen och de vidsträckta och ändå helt
privata trädgårdarna. Sovrummen ligger på båda sidor med befälhavaren på ena
sidan och de återstående 3 sovrummen på den intilliggande sidan av huset. Det
massiva köket är fullt utrustat med stora amerikanska apparater och innehåller en
stor ö med gott om sittplatser för 4 personer.

Alla rum inklusive sovrum och badrum är mycket generösa i proportion och huset har
en underbar lyxig känsla av elegans och fullständig integritet och säkerhet.

Huset har ett separat fullt utrustat gäst- eller servicehus med individuellt pentry,
badrum och vardagsrum.

Den gated entrén styrs av videokameror fjärrkontroll tillgång och leder till en
imponerande innergård med ytterligare 2-bil garage.

Kontakta oss för mer information om denna vackra villa i kolonialstil och ändå
modern stil.

lucasfox.se/go/mrb29767

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tennisbana, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utrustat kök, Säkerhet,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, 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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