
REF. MRB35709

5 995 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 6 Sovrum med 318m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

6
Sovrum  

6
Badrum  

730m²
Planlösning  

1.628m²
Totalyta  

318m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Elegant herrgård som fortfarande är under uppbyggnad
med högt i tak belägen på Golden Mile, byggd på en
mycket stor tomt på 1 600 m².

En själfull oas byggd på en tomt på över 1 600 m² i hjärtat av Golden Mile, La Carolina,
inom kort gångavstånd till stranden, med uppvuxna trädgårdar, utomhuspergolor och
sittplatser som skapar en känsla av stillhet och lugn.

Denna fastighet välkomnar dig in i en utsökt entré som öppnar upp till ett rymligt och
ljust vardagsrum med vackra takbjälkar i trä kompletterat med en elektrisk öppen
spis. Det eleganta köket är fullt utrustat och är utrustat med toppmoderna apparater,
vilket leder mot den eleganta matsalen. Stora fönster från golv till tak dras in i
väggarna för att skapa en sömlös sammansmältning av inomhus- och
utomhusutrymmen. Inom de välskötta trädgårdarna står den stora poolen i italiensk
stil i centrum, en idyllisk miljö för ett uppfriskande dopp en varm dag.

Den spektakulära trädgården erbjuder dig flera täckta och otäckta
avkopplingsområden, en inbyggd jacuzzi, matplatser och ett utomhuskök, som
erbjuder en fullständig känsla av avkoppling. På bottenvåningen hittar du 3
exceptionella sviter, alla med direkt tillgång till trädgården och med magnifik utsikt
över den frodiga vegetationen.

Den första våningen består av den stora master-sviten med dubbla badrum, en
sublim klädkammare och en stor terrass med en integrerad jacuzzi med utsikt över
trädgården.

En imponerande källarplan innehåller massor av underhållande funktioner som en
TV-del, vinbodega, gym och spa.

Varje detalj har noggrant övervägts, vilket ger villan den perfekta blandningen av stil
och sofistikering, redo att imponera på den mest kräsna köparen.

lucasfox.se/go/mrb35709

Strand, Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Spa, Jacuzzi, Gym, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, 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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	Elegant herrgård som fortfarande är under uppbyggnad med högt i tak belägen på Golden Mile, byggd på en mycket stor tomt på 1 600 m².

