
SÅLD

REF. MRB30789

3 299 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 1,200m² Trädgård till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  

4
Sovrum  

4
Badrum  

600m²
Planlösning  

223m²
Terrass  

1.200m²
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

Denna nya eleganta fastighet kommer att erbjuda det
ultimata i sofistikerad medelhavsstil. Beläget i ett vackert
läge med fantastisk utsikt över havet och bergen.

Beläget på en tomt på 1 200 m² i det exklusiva området, smälter det 3-våningars
moderna vita huset på 833 m² harmoniskt samman med medelhavsnaturen.

På grund av sitt läge och sydliga aspekt har fastigheten utsikt mot de pittoreska
omgivningarna med moderna vita villor omgivna av subtropiska trädgårdar, gröna
kullar och Medelhavet mot den afrikanska stranden.

Det omöblerade huset har en välkomnande hall, ett vardagsrum, en matsal, ett fullt
utrustat kök, 4 sovrum, 2 gästtoaletter och 4 badrum med superb modern utrustning
(inkl. lyxigt fristående badkar), källare, förråd, garage för 3 bilar, etc. Soliga och täckta
terrasser och balkonger med glasräcke och magnifik havsutsikt hela vägen till Afrika
inbjuder till vila, sola, äta utomhusmiddag med familjen eller grilla med vänner.

Förvänta dig en distinkt samtida stil som är både modern och tidlöst elegant, med
utsökta arkitektoniska drag, tydliga geometriska linjer, skönheten i moderna och
naturliga material, sofistikerad ljusdesign, överflöd av glas, skjutbara
panoramadörrar, begränsad färgpalett baserad på fräscht vitt kontrasterad på svart
och kol.

Den fantastiska fastigheten ligger i det lugna bostadsområdet Golf Valley.

Vill du veta mer om dubbelglas? Klicka här

https://www.doubleglazed.com/faq/are-double-glazed-windows-soundproof/

lucasfox.se/go/mrb30789
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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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