
REF. MRB33665

3 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i East Marbella, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

7
Sovrum  

7
Badrum  

869m²
Planlösning  

7.121m²
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

Spektakulär 7 121 m² tomt renoverad villa till salu i Elviria,
Marbella. 400 meter från stranden, med 2 separata
pensionat och många möjligheter.

Exklusiv villa med unika designdetaljer och en oslagbar storlek i Elviria, Marbella.
Fastigheten ligger på en tomt på mer än 7 000 m² och ligger bara 400 meter från en av
de bästa stränderna i Marbella, i omgivningarna kring Hotel Don Carlos och den
berömda Nikky Beach.

Denna villa har totalrenoverats och anpassats till nuvarande teknik. Trädgårdens
hundraårsjubileumsträd har tagits i beaktande och utrymmet för var och en av dem
har respekterats, vilket gör dem till huvudpersonerna i denna ljusa och
återplanterade trädgård.

Denna fastighet har 3 byggnader: huvudbyggnaden, ett vackert pensionat och ett hus
för hushållsservice. Totalt finns det en bebyggd yta på mer än 1 000 m².

Huvudhuset är fördelat på 5 sovrum, 6 badrum, två vardagsrum, en stor separat
matsal, ett fullt utrustat kök, källare, interiör hiss, förråd och ett garage för 3 fordon.
Det finns plats för mer än 8 bilar på utsidan. De bekväma och rymliga täckta
terrasserna är länken och kopplingen mellan huset och den underbara trädgården,
genom vilken du kan komma åt poolen.

De separata 2 gästhusen har båda ett fullt utrustat kök, vardagsrum, 1 sovrum och 1
badrum.

lucasfox.se/go/mrb33665

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad, Öppen spis,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, 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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