
SÅLD

REF. MRB34237

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 7 Sovrum med 195m² terrass till salu i Benahavís
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29679

7
Sovrum  

7
Badrum  

1.180m²
Planlösning  

3.000m²
Totalyta  

195m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Detta skräddarsydda exklusiva hus till salu erbjuder en
livsstil av exceptionell modern komfort och ligger i La
Reserva de Alcuzcuz som har skapats i enlighet med
kriterierna för hållbarhet, ekologi och bioklimatisk
arkitektur.

Denna fantastiska villa är fördelad på 3 våningar och har sviter med 7 sovrum, 7
supermoderna badrum och 3 toaletter. En vardagsrumsdel med öppen planlösning
har dubbelhöjda tak, stora fönster och glasdörrar som översvämmer utrymmet med
naturligt ljus och sömlöst förenar interiören och exteriören så att du kan njuta av den
fantastiska panoramautsikten och naturens lugna majestät.

En lounge, formell matplats, toppmodernt kök, underhållningsområde, personal och
gästrum, fantastiska terrasser på 195 m², allt är sista ordet i lyx, komfort och chic.
Rena linjer, elegant begränsad färgpalett, sofistikerad belysning, sten- och trägolv
passar alla ultramoderna hem. Utanför har den generösa tomten tillräckligt med
utrymme oavsett om du vill koppla av, simma i den privata poolen, sola, äta utomhus
och njuta av en grillfest eller trädgårdsfester med vänner och familj.

La Reserva de Alcuzcuz är en nybyggd, mycket säker (inhägnad, med checkpoint-
ingång) bostadsutveckling med oförglömlig havsutsikt och ett miljövänligt
förhållningssätt till högkvalitativt modernt boende i sina lägenheter, takvåningar,
moderna och klassiskt designade villor i grönskande omgivningar på vägen till
Benahavis.

Detta prestigefyllda område gränsar till den superexklusiva golf- och countryklubben
La Zagaleta. Tack vare dess landskap och tysta, familjevänliga vägar är det en riktig
oas av lugn. Området känns som mitt på landsbygden, men har bra förbindelser och
ligger bara några minuter från Puerto Banús, "meckat" av glamour, chica fester och
lyxmärken, samt sandstränderna, golfbanorna etc. internationella flygplatser i Malaga
och Gibraltar ligger mindre än en timme bort.

lucasfox.se/go/mrb34237

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga, Säkerhet,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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