REF. MRB31019

14 950 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 9 Sovrum med 4,982m² Trädgård till salu i Golden Mile
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Golden Mile / Marbella Centre »
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 605 419 079

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
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ÖVERBLICK

Detta lyxiga hus ligger i den gated community Quinta de
Sierra Blanca, inbäddat vid foten av det majestätiska
berget La Concha.
Designad av en välkänd arkitekt, är detta definitivt en av de mest prestigefyllda
fastigheterna vid kusten med endast material av högsta kvalitet som används hela
tiden.
Fastigheten är fördelad på 3 våningar och har 4 gäst sovrum på bottenvåningen, ett
elegant fullt utrustat och utrustat kök med ö, rymlig matsal och ett stort vardagsrum
med öppen spis som leder ut till en täckt terrass och välskötta trädgårdar och bad slå
samman.

lucasfox.se/go/mrb31019
Terrass

Den första våningen innehåller sovrummet och badrummet, utrustat med jacuzzi,
dusch, två omklädningsrum och hälsorum.
Det finns också en nedre bottenvåningsyta som har ett bra biografrum, hemmaspa,
gym, spelrum, hamam och en vinkällare. På denna våning finns också 3 ytterligare
sovrum, musikstudio och en gästtoalett.
En annan viktig egenskap är ett pensionat med 2 sovrum, 2 badrum och ett eget fullt
utrustat kök, perfekt för extra gäster eller personalboende.
Det finns en stor pool och mogna tropiska trädgårdar, perfekt för uteservering.
Kontakta oss för mer information.
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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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