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ÖVERBLICK

Stor designvilla i Sierra Blanca med privat biograf och
spa.

Denna lyxvilla var den sista som ritades av den berömda arkitekten Melvin Vilaroel,
och representerar ackumulering av en livstid av överlägsna designfunktioner,
inklusive användning av unik utsökt arabisk marmor i badrummen - erhållen från det
privata stenbrottet i en saudisk prins.

Dessutom har fastigheten gynnats av en renovering på 1,25 miljoner euro av de
nuvarande ägarna, inklusive utveckling av den lägre nivån med en oslagbar privat
biograf och bar med 9 italienska läderfåtöljer, privat spa och gym.

Inredningen i detta hus är extremt hög, inklusive italienska sidengardiner och de allra
bästa möbelmaterialen.

Inuti, på bottenvåningen erbjuder fastigheten ett stort vardagsrum med takhöjd med
trippelhöjd som vetter mot den täckta huvudterrassen, trädgården och poolen med
havsutsikt, en stor matsal med välvt tak och kandelabrar, 2 fullt utrustade köksdelar
inklusive kock/del catering- och frukostområde, 2 gästbadrum och 3 dubbelrum med
eget badrum med omklädningsrum, samt den imponerande entrén och trappan med
inre palmer.

På övervåningen erbjuder den stora sovrumssviten ett mycket stort badrum med
högklassigt terapeutiskt jacuzzi, stor duschkabin, entresolvåning med utsikt över
loungen, stort omklädningsrum och en privat terrass med fantastisk panoramautsikt
över havet.

Den lägre nivån inkluderar ett 3-bilars garage med individuella elektriska dörrar och
enkel vägåtkomst, privat spa med extra stort jacuzzi och bastu, gym och stor
toppmodern biograf och bar, och ytterligare en svit med dubbelrum. Den lättskötta
trädgården är mycket privat och erbjuder en stor uppvärmd pool i en vacker mogen
miljö. Sammantaget erbjuder denna mycket eleganta egendom förstklassiga
lyxkvaliteter i Marbellas mest eftertraktade Golden Mile-adress. Pris reducerat från €
6.995.000.

lucasfox.se/go/mrb31018
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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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