
REF. MRB35800

2 775 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 160m² terrass till salu i New Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

4
Sovrum  

4
Badrum  

626m²
Planlösning  

804m²
Totalyta  

160m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Villa Beatrix, en av de nio lyxvillorna i King's Hills-
projektet med utsikt över bergen i det väletablerade
bostadsområdet El Paraiso.

King's Hills består av nio fristående villor som varierar något vad gäller storlek, stil
och layout, men alla byggda i harmoni med samma specifikationer och finish.

Varje villa är byggd över tre våningar och har en sydlig till sydostlig aspekt, bestående
av en markplan med ett rymligt och elegant vardagsrum och matplats med öppen
planlösning med ett modernt praktiskt kök med avancerade tyska apparater, som
kombinerar banbrytande teknik med varm skulptural design. Vardagsrummet har
tillgång till terrassen och den privata trädgården och poolen. Sovrummen har eget
badrum, elektriska persienner och trägolv, vilket ger hemmen en känsla av värme och
elegans, som kombinerar funktionalitet och komfort. Den rymliga mångsidiga
källaren kan helt personifieras med möjlighet att bygga ytterligare sovrum, gym,
spelrum, arbetsrum etc. Dessutom finns det två täckta parkeringsplatser för varje
villa.

Ljusa och luftiga interiörer med öppen spis, sten och trädetaljer finns i dessa
attraktiva hem.

Fönster från golv till tak ger optimalt ljus och skapar ett kontinuerligt utrymme
mellan utomhus och inomhus. Alla villor är färdiga till högsta standard med lyxig
inredning och material av högsta kvalitet. De varma färgerna och de naturliga
materialen som används ger dessa exceptionella hem ett modernt utseende.

Skjutdörrar smälter sömlöst samman utomhus med inomhus, vilket gör att
utrymmena kan översvämmas av naturligt ljus, vilket skapar en avkopplande,
avslappnad men ändå glamorös atmosfär. Trägolven i sovrummen ger villorna en
känsla av värme och elegans. Moderna linjer och skarpa iögonfallande design, kakel i
grå marmor, kromarmaturer, Villeroy & Boch sanitetsgods, vacker belysning och
minimalistisk inredning kombineras vackert för att ge badrummen en snygg och
modern finish. De stora badrummen har alla eleganta och sofistikerade fristående
badkar, samt duschkabiner. De moderna och innovativa köken utrustade med
avancerade Neff-apparater är mycket eleganta och praktiska, och kombinerar
skärteknik med toppmodern design.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrb35800

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering, ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Hemmabio,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
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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