
REF. MRB31000

4 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 2,100m² Trädgård till salu i Sierra Blanca
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  

6
Sovrum  

7
Badrum  

780m²
Planlösning  

220m²
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

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


ÖVERBLICK

Delux med havsutsikt ligger inbäddat i det prestigefyllda
gated community Sierra Blanca, den finaste adressen i
Marbella och bara några minuters bilresa från Marbella
Center, Puerto Banús och de gyllene stränderna.

Denna bostad presenterar andalusisk arkitektonisk design när den är som bäst.

Villan nås av en majestätisk uppfart som leder in till en överdådig parkering och
garage för upp till 7 bilar. Den eleganta fastigheten med 6 sovrum erbjuder rymliga
interiörer samt härlig havs- och bergsutsikt och kombinerar högkvalitativa material
med enastående funktioner som biograf, en full bar/disco utrustad med B&O
ljudsystem, biljardrum, bastu och professionell bodega som resulterar i perfekt lyxig
interiör och kvalitetsfinisher.

Ytterligare funktioner är konstnärlig stuckaturmålning i den imponerande entrén,
innergården med fontän, separat personalkvarter och golvvärme i hela.

De omfattande soliga terrasserna, elegant inredda och leder till de vackert välskötta
söderläge trädgårdarna med privat pool och grillpergola ger en spektakulär bakgrund
för utomhusunderhållning året runt.

lucasfox.se/go/mrb31000
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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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