
SÅLD

REF. MRB31765

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 6 Sovrum med 590m² terrass till salu i Benahavís
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29679

6
Sovrum  

6
Badrum  

1.360m²
Planlösning  

1.600m²
Totalyta  

590m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Med sina 770 m² byggda och 590 m² terrasser är denna
nybyggda villa ett fantastiskt boende i det prestigefyllda
Los Flamingos-området.

Fantastiskt läge, 770 m² bostadsyta, 590 m² terrasser, 1 600 m² mark och förstklassig
arkitektur.

Denna lyxiga skräddarsydda villa är unik i sitt slag, erbjuder de högsta kvaliteterna
och ståtar med fantastisk utsikt över havet och bergen. Denna utsökta 7-rumsvilla har
golvvärme i hela huset, luftkonditionering och hemautomationssystem, samt ett
komplett spa med inomhuspool, jacuzzi och bastu. Det är verkligen en av de bästa
villorna i Los Flamingos Golf.

I denna villa har du en fullständig känsla av integritet som sorteras av professionella
designers genom att optimera landskapsarkitekturen och använda cypresser och
exotiska växter.

Från alla rum har du fantastisk havsutsikt, och några andra funktioner inkluderar en
infinitypool med integrerad solsäng, stora terrasser, utomhusparkering på tomten för
6 bilar, garage för 3 bilar, 6 exceptionellt stora sovrum, 6 badrum, en hiss från
källaren till takterrass med mera.

lucasfox.se/go/mrb31765

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Spa, Jacuzzi,
Garagem privada, Högt i tak, Parkering, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Tvättstuga, Solpaneler, Säkerhet, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Förråd,
Dubbla fönster, Domotiskt system, Balkong
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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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