
SÅLD

REF. MRB30995

5 500 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 2,001m² Trädgård till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  

5
Sovrum  

7
Badrum  

1.130m²
Planlösning  

415m²
Terrass  

2.001m²
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

Denna klassiska villa ligger högst upp i det exklusiva,
eftertraktade kvarteret Sierra Blanca ovanför Marbella
Golden Mile, omgiven av skyddad natur och med utsikt
över havet, bara några minuters bilresa från Marbella och
Puerto Banus.

Arkitekturen i denna villa påverkades av den italienska byggmästaren Andrea Palladio
och är utrustad med modern teknik och högsta komfort.

På första våningen finns ett galleri, 2 stora badrum, 2 omklädningsrum, tvättstuga till
tvättstugan, 2 badrum, 1 bubbelpool, 1 rum, 4 generösa terrasser.

Bottenvåningen erbjuder en hall, vardagsrum, bibliotek, matsal, ett badrum, kök,
terrasser, gästtoalett, tvättstuga, förråd och 2 eldstäder.

I källaren hittar vi 2 lägenheter med kök, vinkällare, vardagsrum, bastu, kylrum,
förråd, värme och tvättstuga.

Höjdpunkterna inkluderar Bang & Olufsen ljud- och TV -system i hela huset,
centraldammsugarsystem, larmsystem interiör och exteriör, säkerhetsrum,
värmesystem för vatten, golvvärme och pool individuellt justerbar, med olja och sol.

Funktionerna inkluderar en Palladio -fontän, stora terrasser, golv i kombination med
marmor och terrakotta, palmer, olivträd, espalierfrukt, apelsinträd, mandarinträd,
citronträd och mycket mer. Infinitypool med kaskad och uppvärmning, på 14 x 7 m,
grillhus med separat dusch och toalett.

lucasfox.se/go/mrb30995
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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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	Denna klassiska villa ligger högst upp i det exklusiva, eftertraktade kvarteret Sierra Blanca ovanför Marbella Golden Mile, omgiven av skyddad natur och med utsikt över havet, bara några minuters bilresa från Marbella och Puerto Banus.

