
REF. MRB35707

4 250 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 360m² terrass till salu i Nueva Andalucia
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucia »  29660

5
Sovrum  

6
Badrum  

516m²
Planlösning  

1.258m²
Totalyta  

360m²
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

Villa med 5 sovrum till salu i Nueva Andalucia, Marbella
på en 1 258 m² stor tomt med tropisk utsikt, en välskött
trädgård och privat pool.

En fantastisk modern villa, bosatt i hjärtat av Golf Valley, inom gångavstånd till Los
Naranjos golfbana. En modern och personlighetspräglad fastighet, bara några
minuter från 5-stjärniga bekvämligheter. Villan är utsökt möblerad och dekorerad
och erbjuder en sensationell livsstil, byggd med högkvalitativa specifikationer, och
dess utmärkta läge gör den idealisk för att njuta av det bästa av Marbella. Fastigheten
ligger på en lugn och privat gata och har tropisk utsikt över den välskötta trädgården
och poolområdet, vilket garanterar en fridfull atmosfär för att koppla av och njuta av
det fantastiska vädret i Marbella.

Villan välkomnar dig till ett elegant vardagsrum med öppen planlösning, möblerat
och inrett med känsla för detaljer. Denna öppna yta har fönster från golv till tak som
släpper in mycket naturligt ljus som smälter in till perfektion med möblernas
neutrala färgpalett. Vardagsrummet, matsalen och köket har all tillgång till den stora
täckta terrassen och den välskötta trädgården. Matsalen leder till ett utsökt
skräddarsytt gourmetkök, färdigt till högsta kvalitet och med exklusiva vitvaror. Köket
har utsikt över villans tropiska trädgård och privata pool.

Den första våningen består helt av den påkostade mastersviten, en klädkammare och
ett komplett badrum.

En vidsträckt terrass sveper runt sviten, med vacker utsikt mot havet, med en inbyggd
gymstation. Fastigheten har också en generös källare med en specialdesignad bar,
lounge och spelrum och walk-in bodega.

lucasfox.se/go/mrb35707

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm, Interiör,
Förråd, Exteriör, Domotiskt system,
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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	Villa med 5 sovrum till salu i Nueva Andalucia, Marbella på en 1 258 m² stor tomt med tropisk utsikt, en välskött trädgård och privat pool.

