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1 750 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 926m² Trädgård till salu i Nueva Andalucia
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ÖVERBLICK

Exceptionell lyxvilla med 5 sovrum till salu i hjärtat av
Nueva Andalucía.

Denna moderna villa på nästan 400 m² och mer än 120 m² terrasser, på en hörntomt
på mer än 926 m², erbjuder oss all komfort i en modern villa och nästan omedelbar
tillgång till olika köpcentrum, barer, restauranger, offentliga och privata skolor,
tennisklubbar och 4 prestigefyllda golfbanor.

Det är en villa byggd med de bästa materialen och inredda med utmärkt smak för att
tillfredsställa de mest krävande kunderna. På bottenvåningen möts vi av ett rymligt
vardagsrum med ett magnifikt upphöjt tak i form av en pergola och alla med stora
fönster som ger oss tillgång till chill out -området, poolen och den privata
trädgården. På samma bottenvåning finns ett stort fullt utrustat kök med klassisk
design och även utrustad med matsal, stora arbetsytor och stora fönster. Detta kök är
också strategiskt beläget för att betjäna området i en halvtäckt utomhus matsal med
utomhus grillplats och utsikt över poolen och trädgården.

Sovrummet är indelat i tre nivåer, som nås via en bred trappa. Det stora sovrummet
med omklädningsrum och ett stort badrum med utsikt över berget La Concha ligger
på första våningen. På en mellanliggande våning hittar vi två andra stora sovrum som
delar ett stort badrum.

På en nedre våning finns ett stort fjärde sovrum med tillräckligt med plats för ett litet
vardagsrum och ett skrivbord. I källaren har vi också ett femte sovrum med ett
"badrum" med dubbelsäng för gäster eller för tjänsten, och en stor täckt parkering
med plats för flera fordon.

Av denna villa är det värt att lyfta fram den perfekta harmonin mellan livet inuti och
de stora chill out-områdena utanför och dess magnifika söderläge pool, som
garanterar många soltimmar och fantastisk utsikt över La Concha-berget.

lucasfox.se/go/mrb30777

Swimming pool, Terrass
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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.

REF. MRB30777

1 750 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 926m² Trädgård till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  

5
Sovrum  

5
Badrum  

455m²
Planlösning  

120m²
Terrass  

926m²
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

	Exceptionell lyxvilla med 5 sovrum till salu i hjärtat av Nueva Andalucía.

