REF. MRB30957

999 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 5 Sovrum med 1,200m² Trädgård till salu i Nueva Andalucia
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucia »
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

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

Fristående familjevilla med 5 sovrum belägen i ett
eftertraktat gated community i hjärtat av Nueva
Andalucia och bara fem minuters bilresa från Puerto
Banus.
Huset presenteras i utmärkt skick och har nyligen renoverats med nya golv, dörrar
och garderober i hela.
lucasfox.se/go/mrb30957

Boendet inkluderar en stor entré som leder ner till ett rymligt vardagsrum med öppen
spis och utgång till en stor öppen terrass med utsikt över trädgården och poolen.
Dessutom finns på denna nivå ett stort modernt familjekök som leder till en separat
matsal, ett dubbelrum med egen terrass och ett badrum komplett med duschkabin.

Terrass, Jacuzzi, Gym, Marmorgolv,
Djur vänligt, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Öppen spis

På nedervåningen finns två gäst sovrum varav ett har tillgång ner till trädgården, en
gästtoalett och en stor svit komplett med öppen spis, eget badrum, ytterligare
sittgrupp och även med direkt tillgång ner till poolen. En spiraltrappa från
gästtoaletten leder ner till ett extremt stort spelrum, och en extra trappa leder upp
till ett stort gym med bastu och duschrum. Gymmet kan också nås direkt från
trädgården. Den övre nivån av huset är tillägnad master sviten, som har ett stort
badrum och en privat öppen terrass som är idealisk för solbad.
Fastigheten är omgiven av en mycket stor välskött trädgård med en privat pool, yttre
dusch och täckt område som erbjuder fullständig integritet som är perfekt för
uteservering och är komplett med ett stort lusthus och jacuzzi.
Ytterligare funktioner inkluderar privat täckt parkering för två bilar, individuell
luftkonditionering i hela huset, ett externt bruksområde och det finns tillgång för
gäster via det gemensamma entrételefonsystemet som finns vid huvudporten.
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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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