
REF. MRB33837

7 995 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 421m² terrass till salu i Flamingos
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

6
Sovrum  

6
Badrum  

1.002m²
Planlösning  

2.108m²
Totalyta  

421m²
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

Magnifik villa med 6 sovrum till salu i Los Flamingos,
Marbella på en 2018 m² stor tomt. Frontline golf med
spektakulär havsutsikt.

Denna fastighet ståtar med oöverträffad design och oöverträffad byggkvalitet, med
otrolig panoramautsikt på första raden mot Los Flamingos golfbana och havet.

Denna toppmoderna villa ligger på en av de bästa tomterna i Los Flamingos, ett
växande lyxigt bostadsområde mellan Estepona och Marbella, och har en fantastisk
pool utan kant, skräddarsydda interiörer utvalda av en känd fransk designer, hög
kvalitet inventarier och ytbehandlingar och frodig landskapsarkitektur.

Välkommen av ett imponerande dubbelhögt vardagsrum med vidsträckta fönster, en
modern öppen planlösning och exceptionellt boende inomhus och utomhus.

Komplett med 6 sovrum, inklusive ett spektakulärt master bedroom med magnifik
havsutsikt, rejäl specialdesignad klädkammare som leder in i det lyxiga Calacatta
Gold-marmorbadrummet.

Den rymliga källaren har skapats för fritid och underhållning, med flera
loungeområden. En distinkt och privat egendom, vilket gör detta till en unik möjlighet
för den mest kräsna ägaren.

lucasfox.se/go/mrb33837

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, 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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