
SÅLD

REF. MRB33889

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 240m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

4
Sovrum  

5
Badrum  

390m²
Planlösning  

401m²
Totalyta  

240m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Spektakulär nybyggd villa med 4 sovrum till salu i Golden
Mile, Marbella, i ett exklusivt bostadsområde, kort
gångavstånd till centrum och stranden.

Villa Absolute är en av Casablanca Beach Villas, belägen i väletablerad strandnära
utveckling med enkel tillgång till stranden och alla bekvämligheter i Marbella Golden
Mile. Fastigheten kombinerar designerarkitektur och interiörer med alla moderna
bekvämligheter, i en paradisliknande miljö bara några minuter från stranden.

Dessa fastigheter med 4 sovrum ligger i ett litet och exklusivt bostadsområde, en kort
promenad från Marbellas centrum och erbjuder avskildhet och lugn.

Moderna arkitektoniska kanter av glas och betong kompletteras med tillägg av
träfasader och botaniska tegelstenar för att skapa stora levande väggar.

Denna iögonfallande exteriör är perfekt balanserad av interiören, som erbjuder
designerboende och de bästa hembekvämligheterna inklusive ett 5-stjärnigt spa,
högteknologiskt automatiserat hemsystem och lyxig användning av material inklusive
Negro Marquina marmor och sten samtidigt som det ger respekt för miljö.

Bygget pågår. Slutförande - Slutet av fjärde kvartalet 2022

lucasfox.se/go/mrb33889

Terrass, Swimming pool, Spa, Jacuzzi,
Garagem privada, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Grillplats, Förråd, 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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