
SÅLD

REF. MRB30990

6 700 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 2,100m² Trädgård till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  

6
Sovrum  

6
Badrum  

1.845m²
Planlösning  

200m²
Terrass  

2.100m²
Trädgård

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Fantastisk modern villa belägen i det exklusiva gated
community Sierra Blanca. Denna nyrenoverade villa är
byggd över 4 våningar och har hiss. Den har 6 sovrum,
uppvärmd 25 meter lång pool och fantastisk
panoramautsikt över havet.

Hemmet har byggts med material importerat från hela världen. Ingången till hemmet
är genom en bred dubbeldörr in i en vägg av glas och öppnar mot en hisnande utsikt
över havet genom den stora lobbyn och huvudmottagningsrummet. Detta rum är
uppdelat i en formell matsal och sittgrupp med en informell sittgrupp framför spisen.

På bottenvåningen finns också en gästtoalett, en informell matsal, ett familjerum, ett
fullt utrustat kök med gas- och elspis och två gästsviter, som alla består av två
sovrum, ett badrum och omklädningsrum och delar en privat lounge.

På övervåningen finns master -sviten, med ett mycket rymligt sovrum med öppen spis
och sittgrupp, omklädningsrum och en privat terrass med havsutsikt.

På trädgårdsnivå finns en gäst sovrumssvit, spelrum, gym med duschrum, rustikt rum
med bar och öppen spis, stort skafferi och personallägenhet.

På källarplanet hittar vi en spaavdelning med uppvärmd pool, ett turkiskt bad och en
uppvärmd utomhuspool.

Huset har garage för 4 bilar, som drivs av centralvärme och
luftkonditioneringssystem, ett larmsystem, bastu, jacuzzi, tre eldstäder, larm,
vattentankar, satellit-TV, specialgräs, som används på golfgrönsaker och
sprinklersystem.

lucasfox.se/go/mrb30990

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Spa, Jacuzzi,
Gym, Garagem privada, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Utrustat kök,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster
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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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