
REF. MRB33499

1 375 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum med 282m² terrass till salu i Madroñal, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  El Madroñal »  29679

4
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4
Badrum  

396m²
Planlösning  

2.850m²
Totalyta  

282m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Utmärkt villa med 4 sovrum i Andalusien i Monte Mayor.
2850m2 tomt.

Charmig andalusisk villa med ett separat pensionat på Monte Mayor Country Club.
Byggd på ett plan, förutom studien med en enkel trappa till en vacker landning.

Stort vardagsrum med katedraltak med synliga takbjälkar, öppen spis med insats,
klassiska marmorgolv och antika dörrar. "Franska" dubbeldörrar symmetriskt till
höger och vänster om den centralt placerade eldstaden öppnar upp till ett stort
stentak i söderläge täckt uteplats med öppen spis och terrasserad pool, samt en
härlig "andalusisk" innergård.

Den antika entrén öppnar upp mot norra terrassen och en rymlig parkeringsplats,
samt till en täckt veranda för två bilar. Rymlig separat matsal med öppen spis,
marmorgolv, högt i tak och antika dubbeldörrar som leder till ett separat kök. Kök
med antika dubbeldörrar som öppnar mot matsalen, tvättstuga och korridor till
gästrummet.

Separat sidokök med tvättstuga, med antik dörr till sidoträdgården och verandan.
Gästrum med högt i tak och eget badrum. Anti-kammare, tillgång till gästtoalett,
studie på landningstornet och masterområde.

Det andra sovrummet med eget badrum. Master bedroom med öppen spis,
klädkammare och stort badrum med dubbla handfat, badkar, separat regndusch,
toalett, bidé.

Hela huset fiberoptisk internet/wifi-anslutning. Larmsystemet har nyligen
uppgraderats till EU 2023-standarden. Saltvattenpool 8x5 m med eltäcke, nytt Ph- och
saltsystem samt förinstallation för uppvärmning.

lucasfox.se/go/mrb33499

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Interiör, Förråd, Exteriör
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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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