
SÅLD

REF. MRB30962

1 275 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum med 502m² Trädgård till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  

5
Sovrum  

4
Badrum  

287m²
Planlösning  

109m²
Terrass  

502m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Renoverad villa i Nueva Andalucía byggd i traditionell
spansk stil med modern luft.

Detta hem har renoverats med god smak och uppmärksamhet på detaljer.

Det är fördelat på 3 nivåer, på bottenvåningen har vi: entrén, ett vardagsrum med
öppen planlösning och öppen spis, som är perfekt integrerat i ett öppet gourmetkök,
utrustat med de bästa Miele-apparaterna som: ånga ugn, mikrovågsugn, tvättmaskin,
elektrisk varmvattenberedare, utrustad med all utrustning du behöver laga.

På samma våning hittar vi 1 sovrum med badrum badrum, och två andra sovrum med
badrum ligger på övervåningen.

På den nedre nivån - källaren, med ljusa fönster, hittar vi de två återstående
sovrummen (tvillingar) med delat badrum, som också har ett vardagsrum med TV,
sittgrupp, ett biljardbord och en bar.

På utsidan har vi en terrass på flera nivåer med grill / matplats utomhus och
uppvärmd pool kompletterar villan. Med alla bekvämligheter som detta erbjuder.

Stängt underjordiskt garage för 1 bil, och ett annat i samma entré på villan.

På grund av sitt läge 2 km från Puerto Banús, för investerare som är intresserade av
att få hyresintäkter, är det ett bra alternativ.

Den säljs fullt möblerad med alla detaljer, soffor, bord, sängar, TV, grill, etc.

lucasfox.se/go/mrb30962

Terrass, Luftkonditionering
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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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