
REF. MRB33886

10 000 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 9 Sovrum till salu i Nueva Andalucia, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  29660

9
Sovrum  

9
Badrum  

1.150m²
Planlösning  

2.089m²
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

Den chica toppmoderna villan med en speciell arkitektur
och design och med ett fantastiskt läge i Nueva Andalucia,
Marbella.

Denna magnifika villa har 9 fridfulla sovrum och 9 fantastiska badrum med lyxigt
ovalt fristående badkar, termostatiska duschar, dubbla handfat och handfat som
passar alla supermoderna hem.

Ett vardagsrum med öppen planlösning förenar en lounge, en öppen spissalong
perfekt för filmkvällar, lästider eller eftermiddagssiesta, formella och informella
matplatser, en bar och ett förstklassigt, skräddarsytt fullt utrustat elegant kök med
förstklassiga apparater.

Utsökta vardagsrum, matsal och underhållningsområden är förbundna med täckta
och soliga terrasser på 700 m², vackra anlagda trädgårdar, utomhuslounger, solarium,
avslappnings- och matplatser utomhus som inbjuder till att koppla av, njuta av yoga,
sensationella medelhavssolnedgångar, ett glas vin eller en kopp kaffe. Värt att
nämna är den imponerande infinitypoolen med kaskad- och vattenfunktioner och ett
toppmodernt gym i källaren med ett fönster mot poolen, i en väldigt "James Bond-
stil".

Endast det bästa kan förväntas i detta exklusiva hem, en miljövänlig och
energieffektiv fastighet som kommer i utmärkt skick, med ett
hemautomationssystem, golvvärme, luftkonditionering, hiss, tvåglasfönster, inbyggda
garderober, omklädningsrum i trä med underbelysning och spegelvägg, separat
gästtoalett, sofistikerad belysning med energisparteknik, jacuzzi, bastu, 4-bilsgarage
och 4 parkeringsplatser utanför m.m.

lucasfox.se/go/mrb33886

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Marmorgolv, , Walk-in closet ,
Utrustat kök, Säkerhet, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekrum, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
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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