
SÅLD

REF. MRB30614

2 200 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 1,115m² Trädgård till salu i San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29688

5
Sovrum  

5
Badrum  

550m²
Planlösning  

1.115m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Nyligen renoverad familjevilla belägen i det välskötta
området Guadalmina Baja, bara några minuters
gångavstånd till stranden. Med en stor trädgård och en
fantastisk pool är denna privata oas perfekt som
semester eller huvudhem.

Denna underbara villa med 5 sovrum har genomgått omfattande renovering till
mycket hög standard. När vi kommer in i det imponerande entréområdet slås vi av
takets höjd. Detta leder till ett stort öppet vardagsrum / matsal som är mittpunkten i
familjelivet och perfekt för middagar och underhållande. Vardagsrummet har
golvvärme och det finns många sittgrupper, samt en öppen spis med en härligt
dekorativ kaklad surround. En annan pratpunkt är glasdörrarna i full höjd som kan
öppnas för att leda ut ett stort täckt terrassområde, trädgården och den smakfulla
poolen.

Den andra delen av vardagsrummet består av en riklig matplats som sömlöst länkar
till köket, vilket ger måltider och absolut glädje.

Det ljusa och luftiga köket har inte en, utan två öar, en ö för att förbereda dina
gourmetmåltider och den andra för den hungriga familjen att sluka dem.

Uteserveringen är täckt och man kan äta, koppla av och njuta av trädgården, lika
mycket.

När vi klättrar upp i den eleganta trappan i glas, kommer vi till första våningen som
består av 5 dubbelrum, alla med eget badrum, fantastiska garderober och tillgång till
en stor terrass som ansluter till hela den övre delen av fastighetens baksida och har
utsikt över pool och trädgård.

Den nedre delen av huset har en 53 kvm stor källare, för närvarande ett förråd - men
kan förvandlas till ytterligare bostadsyta. Villans framsida har gott om plats för ett
antal bilar på den stora uppfarten, som nås med elektriska grindar och det finns ett
stort dubbelgarage med glasväggar.

lucasfox.se/go/mrb30614
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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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