
REF. MRB30787

1 750 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 1,065m² Trädgård till salu i Nueva
Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  

4
Sovrum  

4
Badrum  

274m²
Planlösning  

131m²
Terrass  

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 villa belägen i ett lugnt område nära Los
Naranjos golfklubb i Nueva Andalucia med stor potential.

Det är en fastighet med öppna ytor, mycket ljus med stora glasfönster som integrerar
trädgårdens skönhet i husets inre. Den har ett stort vardagsrum med ett modernt
fullt utrustat kök.

På denna nivå finns en gästtoalett, 2 sovrum med eget badrum och ett tredje sovrum
som för närvarande används som kontor. På övervåningen har vi sovrummet på sviten
med tillgång till en 37 kvadratmeter stor terrass. På solariet hittar du jacuzzin där du
kan njuta av den öppna utsikten över området och havet. Funktioner:
Luftkonditionering, öppen spis, grill, privat pool, jacuzzi, larm, fiberoptik för internet,
täckt parkering för 2 bilar.

Med små investeringar kan det renoveras för att öka priset eftersom det ligger i ett
mycket lugnt bostadsområde, med nybyggda villor som har liknande tomter till
dubbelt så mycket.

lucasfox.se/go/mrb30787

Terrass, Jacuzzi, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster
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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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