
SÅLD

REF. MRB34643

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 333m² terrass till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  29660

5
Sovrum  

7
Badrum  

555m²
Planlösning  

2.048m²
Totalyta  

333m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Skräddarsydd frontlinje golfvilla i Los Naranjos, utsökt
renoverad med 5 sovrum och 7 badrum alla på en nivå.

Utsökt presenterad enplansvilla belägen vid golfbanan i Los Naranjos Golf, en
exklusiv 18-hålsbana i den prestigefyllda golfdalen Nueva Andalucía. Tucan 14 ståtar
med en fantastisk medelhavsarkitektur och sofistikerad interiör. Villan välkomnar dig
in i en rymlig hall som leder till en ljus öppen planlösning med öppen spis och öppen
spis. Vardagsrummet är anslutet till en rymlig matplats som rymmer upp till 10 gäster
och till ett elegant modernt kök med avancerade Gaggenau-apparater.

Bostadsutrymmena leder till vidsträckta terrasser med matplats och
avkopplingsutrymmen omgivna av en fridfull tropisk trädgård och en dubbelpool.
Tucan 14 har distribuerats perfekt för att erbjuda magnifika sovrum till alla gäster,
med fridfull utsikt över den omgivande grönskan. Varje sovrum har stora
proportioner och en raffinerad design. Det stora sovrummet är generöst, elegant och
bekvämt, med ett magnifikt badrum en-suite och en klädkammare.

Utöver de viktigaste vardagsrummen erbjuder Tucan 14 en extra TV-del för
underhållning. Villan har ett externt kontor med magnifik utsikt, ett toppmodernt gym
och en tennisbana. Tucan 14 är verkligen en exceptionell möjlighet i Los Naranjos
Golf, med exklusiva bekvämligheter i närheten

lucasfox.se/go/mrb34643

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Tennisbana, Gym, Naturligt ljus, Parkering,
Brunn, Chill out plats, Dubbla fönster,
Exteriör, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Öppen spis,
Utrustat kök, Walk-in closet
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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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