
SÅLD

REF. MRB33882

3 995 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 286m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

5
Sovrum  

5
Badrum  

421m²
Planlösning  

1.022m²
Totalyta  

286m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Underbar villa med 5 sovrum till salu i Altos de Puente
Romano, Golden Mile, Marbella. Beläget i ett 24-timmars
gated community med ett utmärkt läge.

Altos de Puente Romano 5 är en modern villa belägen i ett av de mest eftertraktade
områdena i Marbella, Golden Mile.

Beläget i bostadsområdet Altos de Puente Romano, kombinerar denna moderna villa
till perfektion ett högkvalitativt hem med ett utmärkt läge. Villan välkomnar dig till en
rymlig öppen planlösning med vardagsrum, matplats och kök med öppen planlösning.
Alla ytor är ljusa tack vare de vidsträckta fönstren och direkt tillgång till uteplatserna.

Vardagsrummet är anslutet till den täckta terrassen och den välskötta trädgården i
detta lyxiga hem. Terrasserna har en matplats och utrymmen för avkoppling för att
njuta av det soliga vädret året runt vid poolen.

Villan har generösa sovrum på övervåningen, med direkt tillgång till en solig privat
terrass. Källarplanet på Altos de Puente Romano 5 har designats för underhållning
och inkluderar en TV-del, biljardbord och en cocktailbar.

Altos de Puente Romano 5 är en av de mest attraktiva villorna som för närvarande
finns på marknaden i detta mycket eftertraktade bostadsområde i Marbella.

lucasfox.se/go/mrb33882

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm, Interiör,
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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