
SÅLD

REF. MRB34518

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Quinta, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  La Quinta »  29679

4
Sovrum  

5
Badrum  

976m²
Planlösning  

1.785m²
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

Imponerande nybyggd villa till salu i Benahavis. 1 785 m²
tomt med unik utsikt över Medelhavet på ett av de
säkraste och mest privata områdena på Costa del Sol.

Casa Varanda är ett modernt arkitektoniskt mästerverk designat av arkitekten Tobal.
Beläget i en av de säkraste och mest privata utvecklingarna på kusten. Detta kommer
att bli den största villan i komplexet The Hills. Villan ligger i slutet av utvecklingen
och erbjuder både avskildhet och ostörd utsikt.

När vi går in i huset välkomnas vi av stora fönster som visar upp panoramautsikten
och ett modernt vardagsrum, designat för att överträffa alla dina förväntningar. Vi
hittar också alla sällskapsytor och 4 sovrum, inklusive det stora master bedroom med
walk-closet och master badrum.

I källaren finns ett gym och spaavdelning, som kan nås direkt från trädgården och
poolområdet. Här finns gott om plats för fler sovrum eller för att skapa det utrymme
som passar dina behov.

Trädgården och utomhusområdena är noggrant planerade för att skapa en privat och
lugn atmosfär. Poolområdet är anslutet till uteplatserna och är privat och soligt.

Vid entrén finns ett stort täckt garage för 3 bilar.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrb34518

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Spa, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, Interiör, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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