
SÅLD

REF. MRB35437

9 000 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Benahavís, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29678

7
Sovrum  

9
Badrum  

860m²
Planlösning  

2.058m²
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

Otrolig helrenoverad villa i Monte Halcones, Benahavis på
en tomt på 2 058 m² med fantastisk panoramautsikt över
havet och Marbella.

Denna fantastiska villa ligger på Monte Halcones högsta punkt, La Quinta, och
utmärker sig för sina unika vyer. Denna villa heter El Águila, örnen på spanska, av en
anledning. Utsikten simulerar verkligen en fågelperspektiv över Marbella. När du
närmar dig den privata uppfarten välkomnas du av en imponerande andalusisk
uteplats. Fastigheten har en ljus hall med premiummarmor som leder dig till ett
rymligt vardagsrum. Detta utrymme följs av ett Danespan-kök med öppen planlösning
och en fantastisk matplats, perfekt för underhållning. Denna nivå inkluderar även en
gästtoalett, separat TV-rum, 2 sovrum med eget badrum och en tvättstuga.

Den eleganta spiraltrappan tar dig till översta våningen. Det första utrymmet du
möter är ett upphöjt kontor som har utsikt över kusten och Medelhavet. Det stora
sovrummet erbjuder fullständig avskildhet och verkligt spektakulär utsikt tack vare
sitt upphöjda läge. I det egna badrummet finns ett stort badkar och en unik dusch i
hamam-stil. Det stora sovrummet har även en snygg och rymlig klädkammare.

Denna våning har ytterligare 3 sovrum med eget badrum, alla elegant inredda med
inbyggda garderober. De stora skjutdörrarna i vardagsrummet öppnar upp till
terrassen med en täckt veranda, grillplats, charmig modern pool och en stor öppen
trädgård med vackra växter, blommor och mogna fruktträd.

Du når källaren från trädgården. Här finns ett fullt utrustat gym, en toalett och ett
förråd. Fastigheten inkluderar även ett separat gästhus med eget badrum och egen
tillgång.

lucasfox.se/go/mrb35437

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök, Tvättstuga,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Interiör, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Brunn, Bibliotek, 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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