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Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
hus/villa med 4 Sovrum med 1,162m² Trädgård till salu i Golden Mile, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  

4
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4
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412m²
Planlösning  

35m²
Terrass  

1.162m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Villa med 4 sovrum i modern stil i hjärtat av Nueva
Andalucia, Marbella.

En entrémottagning leder till ett stort vardagsrum med öppen planlösning med
tillgång till en terrass i söderläge, matplats och fullt utrustat kök med frukostbar,
dubbelkylskåp och två ugnar.

Det finns en gästtoalett och tre sovrum på denna våning, alla med luftkonditionering.
Det första sovrummet har en klädkammare, tillgång till en terrass och eget badrum
med två handfat och ett jacuzzi.

Det andra sovrummet har en klädkammare och ett eget badrum med duschkabin. Det
stora sovrummet har en klädkammare och eget badrum med två handfat och en
duschkabin.

Nedre våningen har en gästlägenhet med en vardagsrumsdel i två våningar, ett fullt
utrustat kök, badrum med dusch och direkt tillgång till både garage och trädgårdar.
Sovrummet är mycket rymligt med en klädkammare, eget badrum med badkar och
duschkabin och direkt tillgång till trädgårdarna.

Fastigheten har en infinitypool och omgivande terrasser, plus ett mycket stort
solarium med fantastisk panoramautsikt över havet och bergen.

Fastigheten har renoverats till en mycket hög standard, inklusive säkerhet och
ljudisolerade fönster, golvvärme i hela, varm och kall luftkonditionering och ett
larmsystem.

lucasfox.se/go/mrb30459
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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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