
REF. MRB33826

3 750 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 201m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

5
Sovrum  

6
Badrum  

666m²
Planlösning  

1.223m²
Totalyta  

201m²
Terrass

+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

Helt ny 4-våningsvilla med 5 sovrum och privat pool till
salu i Golden Mille, Marbella på en 1 223 m² stor tomt.

Denna villa har modern arkitektur, med mycket raffinerade linjer och många speciella
detaljer, typiska för denna exklusiva utveckling av 3 familjehem belägna i ett av de
mest emblematiska bostadsområdena i Marbella.

Villorna har utmärkt utsikt över berget (La Concha) och Medelhavet och har närhet till
stadens centrum och stranden.

Det mest karakteristiska för dessa hus är de täckta taken, utformade med mycket
tydliga horisontella linjer och bildar verandor under dem som gör det möjligt att
njuta av terrasserna som om de vore en fortsättning på de inre rummen, vilket skapar
en dialog med det yttre och maximerar inomhus-utomhuslivet som är så
karakteristiskt för arkitekturen i södra Andalusien.

lucasfox.se/go/mrb33826

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats
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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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