
SÅLD

REF. MRB32680

2 950 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 6 Sovrum med 312m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

6
Sovrum  

6
Badrum  

1.095m²
Totalyta  

312m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Energieffektiv nybyggd villa i ett av de eftertraktade
bostadsområdena på Golden Mile, helt färdigbyggd och
redo att flytta in.

I det exklusiva bostadsområdet Las Lomas del Marbella Club, på gatan Sierra Nevada,
i hjärtat av Golden Mile, det mest eftertraktade bostadsområdet i Marbella, har
byggnaden av detta fristående lyxhus med en unik arkitektonisk stil precis har
färdigställts och kommer med de mest utsökta finisherna genom användning av
toppmodern konstruktionsteknik.

Villan har licensen för första inflyttning beviljad av rådhuset i Marbella. Den är byggd
på en 1 005 m² stor tomt, vänd mot sydost och med utsikt över havet och den
emblematiska Sierra de la Concha, den har en byggd yta på 794 m² och har 6 sovrum
och 6 kompletta badrum i en boyta på 483 m² . Förutom en pool med klorering genom
saltelektrolys och ett tvärströmssimsystem har den även en extern parkeringsplats
för tre bilar (med möjlighet att stänga av den) och en trädgård i medelhavsstil med
belysning och automatisk bevattning.

Villorna i denna utveckling sticker ut lika mycket för sin exklusiva moderna design,
minimalism, komfort och funktionalitet som för den överlägsna kvaliteten på deras
konstruktion och finish.

lucasfox.se/go/mrb32680

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
, , Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
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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