
SÅLD

REF. MRB30807

3 950 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum med 1,132m² Trädgård till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  

4
Sovrum  

4
Badrum  

330m²
Planlösning  

360m²
Terrass  

1.132m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Samtida villa i Ibiza-stil på en nivå i ett av de mest
önskvärda områdena i Marbella, The Golf Valley, Nueva
Andalucia.

Ultramodern villa renoverad till högsta standard i La Cerquilla, ett av de mest
eftertraktade bostadsområdena i Golf Valley Nueva Andalucía.

Projekt designat av N-MOBE Architecture, fördelat på en nivå, denna utsökta och
super privata villa har inspirerats av Ibizan-arkitektur och erbjuder öppna
vardagsrum med fönster från golv till tak som översvämmar villan med naturligt
dagsljus och förbinder interiören med utomhusområden, som är omgivna av
natursten och frodig växtlighet.

Villan erbjuder ett vardagsrum i öppen planlösning med öppen spis och matplats för
10, fullt utrustat kök utrustat med avancerade Gaggenau-apparater, 4 sovrum med
eget badrum, gästtoalett, tillgång till en täckt terrass som leder till trädgården,
uppvärmd oändlighet pool med integrerade solstolar, soldäck i trä samt pergola med
grill samt matplats och chill out -områden.

Fastigheten erbjuder fullständig hemautomation, golvvärme i hela, säkerhetssystem,
trädgårdsjacuzzi, hemmaljudsystem. På övervåningen finns en solterrass på taket
med öppen spis; perfekt att koppla av medan du njuter av den vackra havet och
golfen.

Dessutom har fastigheten en praktisk carport för 2 bilar plus golfbuggy och förvaring
med möjlighet att stänga den plus extra utrymme för stängt gym-spa-område,
gästlägenhet eller kontor.
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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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