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2 850 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Benahavís, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29678

4
Sovrum  

4
Badrum  

586m²
Planlösning  

1.687m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Vacker villa med 4 sovrum i medelhavsstil i El Madroñal,
Benahavis. Fantastisk panoramautsikt över havet på en
24-gated community.

Nedsänkt i den naturliga skönheten i El Madroñal, har detta exceptionella
medelhavsinspirerade hem med massor av karaktär designats sakkunnigt för att
maximera dess fantastiska läge. Beläget 5 km från den livliga lilla staden San Pedro
Alcántara och lite mer från Marbella och Puerto Banús, åtnjuter invånarna i El
Madroñal en ojämförlig miljö av lugn, natur och den friska luften i livet på landet bara
några minuter från alla bekvämligheter.

Från sitt höga läge och med en sydlig aspekt, har villan panoramautsikt över havet
och över Gibraltar och den afrikanska kusten. Huset är ljust och öppet för att njuta av
naturligt ljus hela dagen. En av dess utmärkande egenskaper är det stora halvöppna
vardagsrummet på bottenvåningen med gaveltak och träbjälkar som också integrerar
köket, vinkällaren och matsalen, som öppnar ut mot uteserveringen och den
uppvärmda infinitypoolen med en pergola. att njuta av den fantastiska utsikten.

Bottenvåningen innehåller också två sovrum med eget badrum, en gästtoalett och en
tvättstuga.

På övervåningen finns det imponerande master bedroom med eget badrum och en
privat terrass med panoramautsikt över havet. Den innehåller också ett extra sovrum,
som för närvarande används som kontor.

På det nedre planet finns en fristående lägenhet med tillgång från både insidan och
utsidan av huset, helt fristående med kök, badrum, sovrum och vardagsrum, perfekt
för gäster. Här finns ett stort rum med tillgång till biljardrum, ett fullt utrustat gym,
samt flera stora förråd.

Till fastigheten finns en carport med plats för två bilar, med elladdare och direkt
tillgång till huset. På nedervåningen finns möjlighet att parkera ytterligare 3 bilar.

lucasfox.se/go/mrb34484

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Öppen spis, Luftkonditionering,
Lekrum, Interiör, Grillplats, Förråd, Exteriör
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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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