
SÅLD

REF. MRB30448

2 600 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 7 Sovrum med 1,410m² Trädgård till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  

7
Sovrum  

7
Badrum  

50m²
Terrass  

1.410m²
Trädgård

+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

Vacker, totalrenoverad villa belägen i det lugna Aloha-
området, betraktas som en av de mest prestigefyllda
platserna i Marbella.

Det ligger en kort bit från flera golfbanor, shoppingområden, restauranger, skolor och
idrottsanläggningar, bara 5 minuters bilresa från Puerto Banus och 10 minuter från
Marbellas centrum.

Den eleganta och omfattande fastigheten är utvecklad på en tomt på cirka 1410 kvm,
omgiven av vackra mogna trädgårdar och soliga terrasser. Denna idealiska bostad för
stora familjer erbjuder 7 stora sovrum, varav 6 med egna badrum.

På bottenvåningen har den en hall, ett rymligt vardagsrum med öppen spis, en
matsal, ett stängt professionellt kök och flera anslutna förvaringsutrymmen. Från
vardagsrummet har du tillgång till husets huvudterrass, med flera områden och en
annan matsal utomhus, grill, pool och fullt underhållna tropiska trädgårdar.

Den centrala trappan leder oss till första våningen i huset, där det finns 5 sovrum
med egna badrum. Och på översta våningen hittar vi ett rum som nu används som
gym. De vackra terrasserna med öppen utsikt och syd-sydväst orientering lovar
oförglömliga solnedgångar.

Det är ett av få hus som har en källare där ett annat sovrum ligger med eget badrum.
Den består av en andra lounge som är perfekt för ett lekrum eller bar. Det har också
en tvättstuga och maskinrum.

Fastigheten har ett stängt garage.

lucasfox.se/go/mrb30448

Terrass

REF. MRB30448

2 600 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 7 Sovrum med 1,410m² Trädgård till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  

7
Sovrum  

7
Badrum  

50m²
Terrass  

1.410m²
Trädgård

+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/mrb30448
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.
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