REF. MRB30956

2 250 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 2,141m² Trädgård till salu i Nueva Andalucia
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucia »
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 605 419 079

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
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ÖVERBLICK

Vacker, helt renoverad villa i de lugna kullarna i Nueva
Andalucía med panoramautsikt över havet, berget och
sjön.
Detta imponerande hem med 5 sovrum, byggt över 3 nivåer, har på övervåningen en
stor sovrumssvit med omklädningsrum och separat gym. På bottenvåningen har du
huvudentrén med ett stort vardagsrum, ett modernt kök i öppen planlösning och en
pittoresk matplats.
Det finns också ett badrum och ett separat gästbadrum på denna nivå. Det nedre
trädgårdsgolvet har ett rymligt rum med direkt åtkomst från entrén och kan användas
för gym, yoga, bio, lekgrotta etc.
På denna nivå finns det också ytterligare 3 sovrum med egna badrum, flera terrasser
också med fantastisk utsikt.

lucasfox.se/go/mrb30956
Trädgård, Marmorgolv, Dubbla fönster,
Grillplats, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Öppen spis,
Skönhets salong

Trädgårdarna är vidsträckta och grönskande och har en infinitypool som har öppen
utsikt över havet.
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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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