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1 770 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 126m² terrass till salu i Sierra Blanca
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Hus/Villor till salu i Sierra
Blanca, Costa del Sol med ett start pris på 1,770,000 €

Sierra Blanca är ett av de mest exklusiva bostadsområdena på Costa del Sol och är
hem för denna fantastiska utveckling av designervillor. Från denna privilegierade
miljö erbjuder varje villa spektakulär utsikt över havet och bergen från de stora
terrasserna som ger det perfekta utrymmet att koppla av.

Den moderna designen har noggrant genomtänkt sig för att dra full nytta av de
vackra omgivningarna. De ljusa vardagsrums- och matsalarna har skjutdörrar från
golv till tak som vetter mot terrassen med spektakulär utsikt medan sovrummen har
utsikt över havet och trädgården. Fyra och fem sovrum enheter är tillgängliga.

Material och tekniker som används vid byggandet av utvecklingen har valts noggrant
för att tillfredsställa även den mest krävande köparen, vilket resulterar i en samling
av lyxhus av högsta kvalitet.

Dessutom kan kunder välja mellan flera tillval: en privat pool, jacuzzi på taket, hiss,
privat gym och utomhuskök kan alla läggas till på köparens begäran.

Villorna är omgivna av trädgårdar med ett brett utbud av inhemska växter och boende
kan njuta av högkvalitativa faciliteter, inklusive en gemensam pool, omklädningsrum
och garageparkering.

slingor

Storslagen panoramautsikt över havet och bergen
Vackra trädgårdar och gemensam pool
Möjlighet att lägga till jacuzzi, gym, pool och hiss
Samtida och sofistikerad inredning

lucasfox.se/go/mrb35451

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Gym,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
, Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Turistlicens,
Säkerhet, Panoramautsikt, Öppet kök,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Gated Community,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system, 
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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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