
SÅLD

REF. MRB30988

5 495 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 8 Sovrum med 1,590m² Trädgård till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile / Marbella Centre »  

8
Sovrum  

8
Badrum  

916m²
Byggyta  

1,590m²
Trädgård

+34 605 419 079 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

En enastående villa i en av de finaste adresserna i
Marbella. Denna fantastiska fastighet har underbar
havsutsikt, sydlig orientering och obefläckat presenterad
i hela.

På tröskeln till Golden Mile och nära alla bekvämligheter och stränder i stadens
centrum och några minuters bilresa från Puerto Banus.

Villan har omfattande reformerats och kärleksfullt vårdats och är en idealisk familj
och eller ett underhållande hem.

Två stora, mässing dubbade elektriska skjutportar som leder till en vagn uppfart och
stort garage. Tillgång till fotgängare via en utsmyckad dörr till en stor, porticerad
veranda med välvt tak och mosaikgolv.

Utsmyckade, snidade dörrar till fantastiska entrallobbyn med dubbla höjdtak,
gallerier och trappa
med skräddarsydd metall och mässing ballustrade. 2 x dubbel etsade glasdörrar till
ett rymligt vardagsrum/matrum med
har öppen spis, inbyggda golv till tak möbler och direkt tillgång till trädgården och
poolen.

Fullt utrustat kök/frukostrum av hög kvalitet med arbetsytor i granit, centralö,
dubbeldörrar som leder till trädgården, Gaggenau- och Miele -apparater och
användbart klädkammare. Utanför loungen finns skjutdörrar som leder till en
specialbyggd bar med tvåfaldiga dörrar som ger tillgång till trädgården.

lucasfox.se/go/mrb30988

Terrass

REF. MRB30988

5 495 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 8 Sovrum med 1,590m² Trädgård till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile / Marbella Centre »  

8
Sovrum  

8
Badrum  

916m²
Byggyta  

1,590m²
Trädgård

+34 605 419 079 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/mrb30988
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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.

REF. MRB30988

5 495 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 8 Sovrum med 1,590m² Trädgård till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile / Marbella Centre »  

8
Sovrum  

8
Badrum  

916m²
Byggyta  

1,590m²
Trädgård

+34 605 419 079 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

	En enastående villa i en av de finaste adresserna i Marbella. Denna fantastiska fastighet har underbar havsutsikt, sydlig orientering och obefläckat presenterad i hela.

