
REF. MRB35034

3 516 700 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 261m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

4
Sovrum  

4
Badrum  

873m²
Planlösning  

980m²
Totalyta  

261m²
Terrass

+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

Lyxig nybyggd villa i en förstklassig utveckling i hjärtat av
Marbellas Golden Mile med anpassningsbara källare.

Ett nytt koncept av lyxigt boende i bästa läge.

Denna otroliga ultramoderna villa till salu i hjärtat av Marbellas Golden Mile är
perfekt för dem som söker högsta kvalitet, lyx och glamour.

Inbäddat på en tomt på 980 m² och omgiven av liknande exklusiva fastigheter,
kommer denna moderna villa på 873 m² i söderläge att stå klar 2022.

Det spektakulära huset är byggt efter högsta specifikationer och har geometriska
volymer, former och linjer, ett överflöd av glas och ett koncept med öppen
planlösning.

Modern stil när den är som bäst. Det skiljer sig verkligen från andra moderna projekt
på grund av dess enastående arkitektoniska element och utsökta inredningsdetaljer.

Det eleganta huset, där innovationer möter komfort, är fördelat på 3 våningar. Den
består av en hall, ett ljust vardagsrum och matsal med öppen planlösning, 4 sovrum, 4
badrum och mycket mer.

lucasfox.se/go/mrb35034

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Tvättstuga, Öppen spis,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, 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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