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REF. MRB30120

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 7 Sovrum med 533m² terrass till salu i Sierra Blanca /
Nagüeles
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

7
Sovrum  

7
Badrum  

641m²
Planlösning  

2.109m²
Totalyta  

533m²
Terrass
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ÖVERBLICK

En utsökt nybyggd villa som bor i en exklusiv gated
community i bergen ovanför Marbellas Golden Mile, med
panoramautsikt över havet.

Detta hem kombinerar klassisk och modern arkitektur; ett kaklat tak med en
blandning av stenbeklädnad sitter väl i omgivningen av tallarna och det steniga
landskapet. Fastigheten har en planlösning på 3 våningar, alla med havsutsikt.
Marknivån har en egen trädgård.

En villa som kombinerar funktionalitet med hållbara material och alla bekvämligheter
för hemautomation för att styra hemmet med en knapptryckning, inklusive Sonos
ljudsystem.

Interiörgolven är lagda med ek, känd för sina hållbara egenskaper och attraktiva
utseende. Kalkstensplattor är golvet på terrassen och är också extremt slitstarka.
Hemmet presenteras utsökt med konstverk från hela världen som pryder rummen.
Den vackra trädgården har sin egen vattenbrunn och bevattningssystem.

Huvudentrén tar dig in i ett stort vardagsrum med fantastisk utsikt över Medelhavet. I
ett mysigt TV-hörn kan du koppla av och varva ner.

En hiss inuti fastigheten ger extra komfort och lätthet, och det finns en annan hiss
som tar dig från garaget och uppfarten på nedre våningen.

Gå genom entrén, det finns en glasbodega för att lagra flaskor vin. Köket och
matsalen, med en upphöjd plattform med en frukostbar, kol- och gräddfärgade
enheter och bänkskivor i marmor.

En elegant öppen spis skapar en inbjudande atmosfär och utsikten från matbordet
vetter mot den gröna trädgården och infinitypoolen.

Befälhavaren svit ligger på översta våningen och har en fantastisk, vidsträckt utsikt
över havet. Ett stort utrymme med ett stort omklädningsområde och inbyggda
garderober.

lucasfox.se/go/mrb30120

Havsutsikt, Trädgård, Swimming pool,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Renoverad, Öppen spis,
Nära internationella skolor, Larm, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats
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Det finns tre sovrum på denna våning, två har utsikt över en privat trädgård med gräs
och ut till Medelhavet. Båda dessa rum har badrum och omklädningsrum med gott
om förvaring för kläder. Överst hittar du ett extra rum som kan användas som
biografrum eller gym.

Villan har en fristående lägenhet som också har utsikt över trädgården och
Medelhavet. Det finns en bekväm sittgrupp med TV och ett litet men otroligt elegant
kök med matbord. Denna svit har ett sovrum med inbyggda garderober och förvaring
samt eget badrum.
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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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