REF. MRB35534

3 700 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Benahavís, Costa del Sol
Spanien » Costa del Sol » Benahavís inlandet » Benahavís » 29679

6

7

860m²

4.500m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se
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ÖVERBLICK

Villa som ska färdigställas på en stor tomt och i ett
exklusivt läge nära golfbanor i Benahavis med fantastisk
utsikt över bergen och havet.
Byggd i en unik miljö, är denna villa omgiven av gröna kullar i kommunen Benahavis,
känd för sin lantliga skönhet. De som föredrar att bo i en lugn miljö kommer att bli
kär i denna beundransvärda landsbygd. Det är idealiskt beläget nära den
femstjärniga golfresorten - Marbella Club Golf Resort med dess enastående
bekvämligheter. Här kan du spela golf varje dag eller njuta av ridning.
Byggnaden har sin egen charm, elegans och klassisk arkitektur kombinerat med
andalusiska landskap. Skönhet, avskildhet, modernitet och komfort kännetecknar
denna villa i söderläge. Utsikten från fastigheten är spektakulär, med utsikt över
Medelhavet och de pittoreska omgivningarna. Huset ligger bara 15 minuter från
Marbella och 10 minuter från Puerto Banus.

lucasfox.se/go/mrb35534
Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Tvättstuga, Solpaneler, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Balkong

Villan ligger i ett pittoreskt område. När du bor i huset kan du alltid njuta av
fantastisk utsikt. Du kommer inte att sluta beundra havsutsikten som öppnas från
husets fönster. Dessutom erbjuder utvecklingen hisnande panoramautsikt över
golfbanan, bergen och gröna träkullar.
Villan har en 4 500 kvm stor tomt med pool och solpaneler. Det finns täckta terrasser
på bottenvåningen. Du kan använda dem för en grillplats och en lounge. Huset är väl
tilltagna planmässigt. Villans interiör är särskilt elegant. På bottenvåningen finns ett
rymligt vardagsrum. Bredvid vardagsrummet ligger matsalen och köket som har
utgång till den täckta terrassen. På bottenvåningen finns också ett kontor, ett gym
och turkiskt bad.
På andra våningen finns 4 sovrum med magnifik utsikt, alla med eget badrum.
Nöjesområden finns i husets källare. Den har ett stort spelrum och ett separat
biografrum.
Kontakta oss för mer information.
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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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