
REF. MRB30934

3 150 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 1,539m² Trädgård till salu i San Pedro de
Alcántara
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  

5
Sovrum  

8
Badrum  

1.539m²
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 underbara strandfastighet i Casasola, med ett
underbart solarium, privat pool och källare är ett
fantastiskt familjehem och perfekt för alla som älskar att
underhålla.

Detta spektakulära moderna lyxhem ligger bara ett stenkast från stranden.

När vi kommer in i fastigheten hittar vi entrén som leder oss till den stora salongen
med öppen planlösning med sin centrala eldstad, en ljus matplats och ett lyxigt
modernt kök fullt utrustat med apparater av hög kvalitet. Det finns en stum servitör
och en separat tvättstuga kan nås från köket. Vardagsrummet leder ut genom
altandörrarna till den stora täckta terrassen, den stora trädgården och poolen. På
denna nivå hittar vi också två gästrum som alla har eget badrum och
omklädningsrum.

Klättra uppför trappan till första våningen, det finns ytterligare två sovrum, igen, med
badrum på plats. Första våningen rymmer också befälhavaren
svit med stort sovrum, två egna badrum, ett stort omklädningsrum och tillgång till en
privat terrass med utsikt över poolen.

Solariumområdet har underbar utsikt över havet och bergen, och det har gjorts
förinstallationer för köparen att lägga till en bar och jacuzzi.

Källarplanet rymmer alla viktiga maskinrum samt förråd och ytterligare 227
kvadratmeter som kan omvandlas för många olika användningsområden och ett
garage för 4 bilar.

Uteområdet har anlagda trädgårdar, poolen och parkering för flera bilar.

lucasfox.se/go/mrb30934
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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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