REF. MRB30774

1 495 000 € Hus/Villa - Såld

hus/villa med 5 Sovrum med 859m² Trädgård till salu i Nueva Andalucia
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucia »

5

4

416m²

150m²

859m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Terrass

Trädgård

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 605 419 079

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
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ÖVERBLICK

Villa med andalusisk charm och panoramautsikt över
havet bara några minuter från butiker och restauranger i
Nueva Andalucia.
Omgiven av terrasser erbjuder det utomhusutrymmen som anpassar sig till dina
önskemål.
Sydvästläge, den här fastigheten inbjuder dig att njuta av välbefinnande från
receptionen med en huvudterrass med frodig vegetation: pool, sola, chill out-område
och hydda med bar för att registrera oförglömliga stunder.

lucasfox.se/go/mrb30774
Terrass

På bottenvåningen erbjuder det ett rymligt vardagsrum med öppen spis i direkt
tillgång till en täckt terrass med utsikt över havet och bergen, ett fullt möblerat och
utrustat kök med skuggig terrass, 2 sovrum och 2 badrum.
På första våningen, den stora sviten, som är rymlig och har fantastisk utsikt från både
sovrummet och badrummet; och ett kontor.
På entresolplanet finns 2 oberoende sovrum och ett badrum för att ta emot dina
gäster bekvämt.
Garage och parkeringsplats. Inget gentemot.
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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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