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REF. MRB31084

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 7 Sovrum med 183m² terrass till salu i Sierra Blanca /
Nagüeles
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca / Nagüeles »  29602

7
Sovrum  

6
Badrum  

852m²
Planlösning  

2.573m²
Totalyta  

183m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Denna herrgård är en elegant lyxvilla belägen i ett av de
mest exklusiva samhällena i Marbella.

Detta eleganta residens har andalusisk arkitektur med medelhavsinslag. Villan har
designats med uppmärksamhet på detaljer och erbjuder det bästa av utomhusliv:
rymliga täckta och otäckta terrasser, grönskande vegetation, stor pool och flera
utomhusutrymmen.

Villan välkomnar dig till en imponerande entré, omgiven av välskötta trädgårdar och
en sann känsla av lugn och fred.

Denna utsökt presenterade villa kombinerar till perfektion andalusisk arkitektur med
nordisk inredning. Varje utrymme har slutförts enligt de högsta specifikationerna
med hjälp av naturliga element och sofistikerade möbler. Golvet har fiskbensgolv i
italiensk ek, vilket kompletterar den neutrala färgpaletten i detta lyxiga hem.
Bottenvåningen har flera anslutna vardagsrum, var och en med utsikt över den
magnifika trädgården.

Villan har 7 sovrum och 6 badrum, med ytterligare 2 gästtoaletter. Det stora
sovrummet har magnifik havsutsikt och har en stor privat terrass, elegant badrum
och elegant omklädningsrum. De extra sovrummen är också inredda med
sofistikerade interiörer för att säkerställa elegans och komfort.

Villan välkomnar dig till ett spektakulärt källarområde med 5-stjärniga faciliteter för
en modern familj; en specialbyggd bodega, stort fullt utrustat gym, yogasal och ett
toppmodernt spa med uppvärmd inomhuspool, jacuzzi, bastu, massagerum och
frisörsalong. På vindsplanet i Villa Castaña finns ett skräddarsytt skräddarsytt
biorum.

Denna villa är ett verkligt sammanflöde av stil och sofistikering, redo att imponera på
den mest kräsna köparen.

lucasfox.se/go/mrb31084

Havsutsikt, Inomhuspool, Swimming pool,
Terrass, Trädgård, Uppvärmd pool, Spa,
Garagem privada, Gym, Högt i tak,
Marmorgolv, Naturligt ljus, , Chill out plats,
Djur vänligt, Domotiskt system,
Dubbla fönster, Förråd, Larm, Lekrum,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Säkerhet,
Tjänsteentré, Tvättstuga, Utrustat kök,
Walk-in closet
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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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