
REF. MRB32066

6 990 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 6 Sovrum med 156m² terrass till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  29602

6
Sovrum  

6
Badrum  

921m²
Planlösning  

2.104m²
Totalyta  

156m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Denna moderna herrgård i ett av de mest prestigefyllda
områdena i Nueva Andalucia, La Cerquilla, ligger inbäddat
i hjärtat av Golf Valley.

Cerquilla 38 är en fantastisk modern villa belägen i det prestigefyllda samhället La
Cerquilla. Inbäddat i hjärtat av Golf Valley, är detta lyxiga hem beläget inom kort
avstånd till alla bekvämligheter i Nueva Andalucía och de exklusiva golfbanorna.

Detta skräddarsydda hem har färdigställts till högsta kvalitetsstandarder och
erbjuder material av högsta kvalitet genomgående. Fördelat på tre nivåer välkomnar
Cerquilla 38 dig till en imponerande entréhall med dubbelhöjd i tak, vilket leder till
ett stort vardagsrum med öppen planlösning.

Det stora vardagsrummet är möblerat med möbler av hög kvalitet och har utsikt över
villans tropiska trädgård. Vardagsrummet ansluter till den imponerande matsalen och
det moderna köket. Vardagsrummet och matsalen har direkt tillgång till de täckta och
avtäckta terrasserna, med flera avslappningsområden och en fantastisk infinitypool.

På övervåningen välkomnar villan dig till rymliga sovrum, med utsikt över greenerna
på Los Naranjos Golf. Den nedre våningen på Cerquilla 38 har ett extra stort
underhållningsområde med TV-rum och möjlighet att skräddarsy med fler funktioner.
Cerquilla 38 är verkligen ett av de mest exceptionella husen i Nueva Andalucía enligt
dess fantastiska upphöjda tomt, höga kvaliteter, banbrytande arkitektur och utmärkt
läge.

lucasfox.se/go/mrb32066

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Hiss, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, , Parkering, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Renoverad, Öppen spis, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats
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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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