
SÅLD

REF. MRB30783

1 500 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum med 1,065m² Trädgård till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  

5
Sovrum  

3
Badrum  

200m²
Planlösning  

1.065m²
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


ÖVERBLICK

Charmig, halvrenoverad, fem sovrum, söderläge villa i Los
Olivos, i hjärtat av golfdalen Nueva Andalucía, nära flera
golfbanor på Costa del Sol och bara fem minuter från
Puerto Banús och Marbella Town.

Denna villa har på entréplanet ett fullt utrustat kök i öppen planlösning tillsammans
med vardagsrummet med matplats där du har en vikbar glasvägg som leder till
terrassen med ett utomhuskök och grillplats. trädgård och privat pool; två gästsviter,
varav en har tillgång till terrassen och trädgården och ett gäst sovrum. På andra
våningen har du master-sviten med en klädkammare och en rymlig terrass. Det finns
också ett stort solarium på taket med jacuzzi. Andra funktioner inkluderar:- ett
larmsystem, varm och kall luftkonditionering, marmorgolv, förråd och tvåglasfönster.

lucasfox.se/go/mrb30783
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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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	Charmig, halvrenoverad, fem sovrum, söderläge villa i Los Olivos, i hjärtat av golfdalen Nueva Andalucía, nära flera golfbanor på Costa del Sol och bara fem minuter från Puerto Banús och Marbella Town.

