
SÅLD

REF. MRB31010

2 500 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 2,160m² Trädgård till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  

6
Sovrum  

4
Badrum  

500m²
Planlösning  

2m²
Terrass  

2.160m²
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 moderna villa ligger i Cascada de Camojan, intill
Sierra Blanca. Utvecklingen har 24 -timmars säkerhet,
idealiskt läge vid bergssidan av Marbella, omgiven av
natur. På detta område är tomterna oftast ganska stora,
integritet garanteras.

Villa i modern stil i en gated utveckling med 24-timmars säkerhet på Golden Mile.
Nyligen byggt till hög standard.

På första våningen består huset av: 6 sovrum, 6 badrum, 2 verandor, 1 terrass,
innergård, spa med golvvärme, ett turkiskt bad, jacuzzi för 6 personer, vardagsrum,
industrikök och ljudsystem anslutet via Wi-Fi .

Stor saltvattenuppvärmd pool med jacuzzi (14x5 meter). Det finns en möjlighet att
förlänga den nuvarande villan och att förvärva den gemensamma 1 970 kvm tomten
på baksidan, där det är möjligt att bygga ytterligare en villa, till ett totalt pris av
3.300.000 €. Ett bra tillfälle i ett av de mest önskade områdena på Marbellas Golden
Mile.

Den har en trevlig trädgård med låg underhåll, med privat pool; poolen har ett
värmesystem för vintern. På markplan och öppen för pool och sportområde.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrb31010

Trädgård, Garagem privada, Naturligt ljus,
Säkerhet, Renoverad,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats
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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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