REF. MRB32888

6 750 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 284m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien » Costa del Sol » Marbella » Golden Mile » 29006
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

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

Nybyggd villa, belägen i Lomas de Marbella Club, en
prestigefylld utveckling på Golden Mile.
När man kommer in i villan finns en mycket rymlig utomhusparkering dekorerad med
en vattenfontän som ger en elegant touch och karaktär till entrén.
Villan är väl tilltagen när det gäller layout, fördelad på 3 våningar och ett solarium för
att skapa en utsökt smakfull bostad med 5 sovrum med flera underhållande
områden.
När du kommer in i villan har huvudvåningen ett stort utrymme uppdelat i flera
områden, ett av dem med en stor öppen spis, matplats och vardagsrum.
Det fullt utrustade köket med enastående vitvaror har en skräddarsydd ö. Hela
våningen har tillgång till terrasser, trädgård och pool, med områden att koppla av och
ha kul.

lucasfox.se/go/mrb32888
Trädgård, Swimming pool, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Utrustat kök, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats

Den övre våningen består av 3 sovrum med badrum och omklädningsrum med eget
badrum. Det stora sovrummet med tillgång till den stora terrassen har en spektakulär
utsikt över poolen och havet.
Utöver de underhållande ytorna i trädgården finns på husets översta våning ett
solarium med plats för ett utegym med glasgardiner och fantastiska täckta och
avtäckta loungeområden. Denna våning har privilegierad utsikt över havet tack vare
sin höjd.
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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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