
REF. MRB35718

2 150 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i New Golden Mile, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29679
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5
Badrum  

555m²
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1.575m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Underbar villa till salu i Los Flamingos, Benahavis med
fantastisk utsikt. Första linjens golffastighet på 1 575 m2
tomt fördelat på 4 plan.

Underbar villa belägen på första raden av golf i ett av de mest prestigefyllda
områdena i Marbella, i Los Flamingos Golf Resort, Benahavis. Säkerhet och integritet
är de karaktäristiska anteckningarna för detta område. Utmärkt läge, bredvid det
lyxiga Hotel Villa Padierna, och bara några minuters bilresa från glamorösa Puerto
Banús och Marbella. Gibraltars flygplats är också lättillgänglig inom 45 minuters
bilresa. Efterfrågat bostadsområde, där lugnet råder, omgivet av natur och med
fantastisk utsikt över hav, golf och sjö.

Detta drömhus har en underbar tomt på 1 575 m2 och 555 m2 byggd fördelat på 4
plan, källare, bottenvåning, första och andra våningen. På bottenvåningen finner vi en
fin entré, 2 stora sovrum, ett ljust vardagsrum och ett modernt utrustat kök. Taket i
vardagsrummet kännetecknas av att vara öppet, så från första våningen hittar vi en
vacker innerbalkong. Redan på första våningen finns ytterligare 3 sovrum, master
bedroom och gästsovrummet, båda med egna badrum och en underbar terrass med
vacker utsikt. På övervåningen finns ett spektakulärt solarium. Slutligen, i källaren
finns ett stort garage för 2 fordon, förutom olika utrymmen som lätt kan konverteras
till gym, biograf, spelrum...

Los Flamingos Golf, designad av den prestigefyllda arkitekten Antonio García Garrido,
kännetecknas av sitt varsamma landskap, med ett stort antal olika trädarter och
vacker utsikt över Medelhavet. 18-hålsbana och mer än 5 700 meter. Plats för
prestigefyllda turneringar som finalen i European Seniors 2002, 2003, 2004 och 2010
Spanish Women's Open.

lucasfox.se/go/mrb35718

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, Exteriör,
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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