REF. MRB35864

1 495 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 229m² Trädgård till salu i San Pedro de
Alcántara
Spanien » Costa del Sol » Marbella » San Pedro de Alcántara » 29670
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.se

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
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ÖVERBLICK

Renoverat parhus beläget vid stranden i San Pedro de
Alcantara. En fastighet med stor potential och fantastisk
utsikt över bergen.
Detta nyligen renoverade parhus har förvandlats till en privat resort, en omsorgsfull
blandning av naturmaterial och bohemisk design. Beläget på en lugn gata i ett av
Marbellas hetaste områden, Linda Vista Playa i San Pedro de Alcantara och bara 150
meter från stranden och 100 meter från Calpe-skolan.
Namnet Villa Ibiza, dess design har inspirerats av de avslappnade, lyxiga
semesterorterna på Ibiza, en modern strandkänsla med gott om öppna ytor mellan
vardagsrummet och poolområdet. När du kommer in i huset välkomnas du med ett
stort vardagsrum med vardagsrum och matplats. Entréplan har även ett kök i öppen
planlösning med ett handgjort kök i vacker ek samt ett rymligt gästrum och badrum.
På andra våningen hittar du tre sovrum och två badrum. Från takterrassen kan du
njuta av panoramautsikt över det magnifika berget La Concha och med ett stort
utomhuskök och lounge.

lucasfox.se/go/mrb35864
Utsikt över bergen, Strand, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Säkerhet,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster

Det mediterande ljudet av havet gör denna villa till en perfekt plats för en avslappnad
och bekväm modern livsstil. Det totalrenoverades 2020 och är nu redo att flytta in.
Stor uthyrningspotential.
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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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