
REF. MRB36008

1 800 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum till salu i Benahavís, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29679

3
Sovrum  

3
Badrum  

630m²
Totalyta

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Modern villa i La Finca Jasmine nytt lyxprojekt. Villa har
organiska och naturliga inslag i linje med omgivningen,
med grönskande medelhavsträdgårdar och privat pool
med enkel tillgång till Marbella och Estepona.

Villa Lavanda är en del av bostadsprojektet La Finca de Jasmine. Det är en gated och
säker gemenskap av villor med klubbhus, spa och gym med grönskande
medelhavsträdgårdar och fantastisk panoramautsikt över havet.

Denna moderna och rymliga villa med 3 sovrum och 3,5 badrum är byggd på ett plan.
När du kommer in i villan möter du ett stort vardagsrum med öppen planlösning som
inkluderar ett fullt utrustat kök, vardagsrum, matsal och gästtoalett.

Översvämmad av ljus och 3,8 meter högt i tak i det stora vardagsrummet med öppen
planlösning som inkluderar ett fullt utrustat kök, vardagsrum och matsal samt
gästtoalett. Vardera sidan av vardagsrummet leder till sviter med 3 sovrum, varav 2
har direkt tillgång till den privata trädgården.

Från bottenvåningen erbjuder källaren ytterligare en gästtoalett, tvättstuga och
flexibelt flerbruksutrymme med naturligt ljus.

Villa Lavanda är i den inledande fasen som kommer att bestå av 14 villor med 3 typer
av konfigurationer för att passa ditt livsstilsval.

Bygget ska vara klart: 3:e kvartalet 2024.

lucasfox.se/go/mrb36008

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Gym,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Solpaneler, Säkerhet,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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