
SÅLD

REF. MRB30970

1 595 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 5 Sovrum med 912m² Trädgård till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  

5
Sovrum  

3
Badrum  

311m²
Planlösning  

100m²
Terrass  

912m²
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

Härlig familjevilla med 5 sovrum till salu i ett charmigt
gated complex i Nueva Andalucia. Marbella Country Club
har ett lugnt läge nära en rad kända golfbanor och bara
en kort bilresa till Puerto Banus, Marbella och San Pedro.

Fastigheten utstrålar en unik värme och karaktär, med rymligt och mångsidigt boende
över tre våningar. En traditionell innergård i spansk stil visar ett välkomnande inslag
i villan, kompletterat med blommor och olivträd för att skapa ett vackert första
intryck vid ankomsten.

Genom de imponerande snidade trädörrarna består boendet av en entré,
mottagningsrum i två plan med formell matplats, sittgrupp och TV-rum med
altandörrar, ett fullt utrustat frukostkök och en stor täckt terrass på bottenvåningen.

På första våningen finns ett sovrum med badrum och ytterligare tre dubbelrum och
ett stort familjebadrum. Det finns potential att införliva ett extra duschrum.

Källarplanet har gott om dagsljus och består av en gästsvit med tillgång till
trädgården och ett extra generöst rum som kan användas för olika ändamål. Det finns
franska dörrar från detta rum till en täckt terrass med trappsteg till den privata
poolen och ett stråtäckt lusthus.

lucasfox.se/go/mrb30970
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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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