
SÅLD

REF. MRB31015

7 500 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 9 Sovrum med 2,250m² Trädgård till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  

9
Sovrum  

9
Badrum  

1.243m²
Planlösning  

123m²
Terrass  

2.250m²
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 enorma herrgård med 9 sängar ligger i ett förhöjt
läge i den välbärgade stadsdelen Sierra Blanca i Marbella.

Fastigheten erbjuder 1.120 m² boyta fördelat på 4 våningar. Vackert beläget i en zon
fri från alla olägenheter, i en park på 2 250 m² helt omsluten och säkrad, lovar den
här fastigheten sina invånare en perfekt integritet. Vid Marbellas portar har den en
fantastisk utsikt över havet.

Bottenvåningen består av en uteplats samt 2 täckta verandor med utsikt över en
sublim utomhuspool med utsikt över havet. Det innehåller också ett vardagsrum, en
matsal, ett kök, en tvättstuga, men också ett sovrum med eget badrum.

Övervåningen består av sovrummet som består av ett omklädningsrum, ett badrum
samt en privat terrass. Men också 4 sovrum, alla med eget badrum. Slutligen erbjuder
takvåningen ett privat sovrum.

Källaren är komplett med en biograf, ett lekrum, ett gym, ett spa, en bastu, ett
hamam, ett kontor, en vinkällare, olika tekniska områden, samt en yta på 56 kvm.
Villans olika våningar kan nås med hiss. Det har också 4 parkeringsplatser.

lucasfox.se/go/mrb31015

Terrass, Luftkonditionering
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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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