
REF. MRB32522

1 100 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Paraiso, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  El Paraiso »  29679

3
Sovrum  

4
Badrum  

590m²
Totalyta

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Stor möjlighet i Benahavis Hills Country Club! Fristående
villa med över 500m2 bostadsområde med fantastisk
utsikt över havet och bergen.

I byn Benahavis, ett av de mest prestigefyllda områdena på Costa del Sol med
spektakulär utsikt över havet och bergen, hittar du denna vackra traditionella villa.
Denna exklusiva fastighet erbjuder en perfekt vistelse för dem som älskar lugn och ro,
tillsammans med bekvämligheten av att ha sina egna privata faciliteter som
inkluderar ett spa, gym, inomhus- och utomhuspool och en restaurang. Omgiven av
grönska och fantastiska vyer erbjuder denna vackra villa en avkopplande atmosfär
som ligger inom kort avstånd från alla bekvämligheter som finns i staden.

Dess närhet till affärer, barer och restauranger, golfbanor och stranden gör denna
fastighet till en mycket speciell plats att bo på året runt eller under
sommarmånaderna med ett privilegierat läge. Med otrolig utsikt över Medelhavet, är
den traditionella och moderna bostaden modellen för komfort och enkelhet, vilket
gör den idealisk för en fridfull tillflyktsort.

Det har rymliga rum och varje område är designat för att få ut det mesta av det rikliga
naturliga ljuset. Villan består av tre sovrum och fem badrum, två vardagsrum med
terrasser och ett trevligt kök och matplats som njuter av den fantastiska
panoramautsikten. Det rymliga vardagsrummet på nedre våningen erbjuder direkt
tillgång till en stor terrass med poolområde där du kan njuta av de spektakulära
solnedgångarna.

Om du letar efter en fastighet som erbjuder en medelhavsstil, lugn och spektakulär
utsikt, väntar denna villa på dig.

lucasfox.se/go/mrb32522

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