REF. MRB32503
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Spanien » Costa del Sol » Estepona » El Paraiso »

16

16

7.110m²

Sovrum

Badrum

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

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

REF. MRB32503

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 16 Sovrum till salu i Paraiso, Costa del Sol
Spanien » Costa del Sol » Estepona » El Paraiso »

16

16

7.110m²

Sovrum

Badrum

Totalyta

ÖVERBLICK

Lyxig medelhavsherrgård med 16 sovrum, bestående av
huvudbyggnaden, ett pensionat och personalhus, beläget
i det berömda området El Paraiso Alto, Benahavis,
omgivet av de bästa golfbanorna på Costa del Sol.
Huvudbyggnaden har 3 våningar och en separat ingång på nedre plan. Entréhallen på
bottenvåningen tar dig direkt till ett enormt, vackert vardagsrum som är anslutet runt
om med en fantastisk terrass som leder dig till poolen.
Vardagsrummet, matsalen och relaxavdelningen med bar ligger alla i samma öppna
utrymme, köket är separerat men har även tillgång till samma terrass som omger
denna del.
Ett sovrum med eget badrum och omklädningsrum ligger på denna våning och har
även öppning till den härliga terrassen.
Den översta våningen i detta huvudhus har 4 sovrum och 2 master sovrum med
privata badrum och omklädningsrum och ytterligare 2 som delar samma badrum. De
har alla privata terrasser där du kan njuta av den vackra trädgården och utsikten
över bergen och havet.

lucasfox.se/go/mrb32503
Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Swimming pool,
Gym, Garagem privada, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Balkong

Det andra huset på denna ranch är en mindre villa som kan betraktas som ett
pensionat, med 3 våningar.
Entrén till huset tar dig till bottenvåningen som har 2 sovrum, 2 badrum, privata
omklädningsrum och terrasser. Den här sidan av huset är ansluten till poolen som
delas med huvudvillan. Vardagsrummet och matsalen ligger faktiskt på källarplan.
Det finns en separat matsal och vardagsrum samt ett spa-rum. Den översta våningen
i denna mindre villa har ett stort sovrum med ett stort badrum, omklädningsrum och
ett avslappningsrum. Den har också en rymlig terrass som låter dig se fantastiska
panoramabilder.
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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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