
REF. MRB36029

4 150 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 165m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

5
Sovrum  

5
Badrum  

270m²
Planlösning  

501m²
Totalyta  

165m²
Terrass

+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
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ÖVERBLICK

Villa i modern stil med 5 sovrum 150 meter från stranden i
Casablanca, The Golden Mile. Beläget i ett gated
community och fördelat på 4 våningar.

Spektakulär modern villa belägen i Casablancas strandområde, bara 150 meter från
stranden på Marbellas berömda Golden Mile. Mycket stilren bostad, säljs fullt
möblerad och redo att flytta in.

Det är fördelat på tre nivåer plus en takterrass med berg och delvis havsutsikt.

Bottenvåningen har ett kök/matsal/vardagsrum i öppen planlösning med en
dubbelsidig gasspis, fönster från golv till tak som leder ut till terrassen, poolen och
trädgården. På den östra flygeln av denna våning finns ett gästrum med eget badrum
och med tillgång till trädgården.

Den första våningen erbjuder två sovrum med egna badrum, varav ett är master,
vilket är spektakulärt med tillgång till terrassen på sydvästra sidan.

Källarområdet har en fullt möblerad lounge och bar som lätt kan användas för en
hemmabio. En gästtoalett, tvättstuga och maskindel. Det finns också två extra rum
med eget badrum. Takterrassen är särskilt imponerande och har en jacuzzi, grill och
bar, fullt möblerad avkopplingshörna med utsikt över berget La Concha på ena sidan
eller delvis utsikt över Medelhavet på den andra.

Byggd med material av högsta kvalitet och utrustad med den senaste tekniken för en
2000-talslivsstil. Hemautomation, Bang Olufsen TV och ljudsystem överallt, komplett
Bulthaup-kök med de senaste Gaggenau-apparaterna, luftkonditionering, golvvärme
överallt, privat pool, jacuzzi på taket, listan fortsätter. Glasdörrar, fönster från golv till
tak och glasräcken maximerar det naturliga ljuset och skapar en sömlös effekt mellan
inomhus- och utomhusutrymmen.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrb36029

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, , , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Grillplats, Förråd, 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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	Villa i modern stil med 5 sovrum 150 meter från stranden i Casablanca, The Golden Mile. Beläget i ett gated community och fördelat på 4 våningar.

