
SÅLD

REF. MRB30563

1 300 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 430m² Trädgård till salu i San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

5
Sovrum  

4
Badrum  

233m²
Planlösning  

68m²
Terrass  

430m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Smakfullt renoverad villa med 5 sovrum vid stranden som
ligger bara 200 meter från havet. Denna villa i klassisk stil
har utrustats med eleganta moderna möbler. I ett
eftertraktat område i populära San Pedro nära alla
bekvämligheter, restaurang och stränder.

Denna fristående villa har renoverats till en mycket hög standard. Det ligger
gångavstånd till stranden samt staden San Pedro de Alcantara. Denna privata villa
har en hörntomt och har 5 sovrum och 5 badrum. Den har en rymlig öppen trädgård
och en egen privat pool.

Själva huset är byggt på en enda bottenvåning med ett separat personalrum på
övervåningen som har ett stort dubbelrum med eget badrum och en stor balkong
med utsikt över poolen och trädgården.

In i huvudhuset finns ett stort vardagsrum med öppen planlösning, komplett med
öppen spis, matplats i öppen planlösning och köket som är utrustat med de senaste
apparaterna. Dessutom finns det gott om förvaringsenheter. Det finns en glasdörr
som leder ut till ett yttre förråd som innehåller tvättutrustning och panna.

Genom att passera från vardagsrummet till den inre passagen hittar vi tre sovrum,
alla med eget badrum. Varje sovrum har gott om förvaringsutrymme i garderoben.
Dessutom hittar vi på denna våning ett fjärde sovrum som för närvarande används
som kontor. En dörr leder till den bakre delen av fastigheten.

Separat finns det en yttre trappa som leder till den övre gästsviten, med egen ingång;
detta innehåller ett dubbelrum med eget badrum. Altandörrar leder till balkongen i
söderläge med utsikt över poolen.

Trädgården med lågt underhåll har en privat pool och en inbyggd utomhusgrill för
underhållning.

Fastigheten har individuellt reglerade varma och kalla luftkonditioneringsenheter i
varje rum.

lucasfox.se/go/mrb30563

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Dubbla fönster,
Chill out plats, Balkong
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Detta är en fastighet med ett fantastiskt läge för permanent boende eller användning
som fritidshus med tanke på dess närhet till strandpromenaden, stranden, staden,
restauranger och stormarknader.

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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