
REF. MRB36117

3 695 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 200m² terrass till salu i East Marbella
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29604

4
Sovrum  

4
Badrum  

422m²
Planlösning  

622m²
Totalyta  

200m²
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
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Imponerande arkitekturprestation, nybyggd villa i Ibiza-
stil i Marbesa, bara 300 meter från stranden, med en
fantastisk känsla av att leva inomhus och utomhus.

Idealiskt belägen hörntomt nära Elviria och 5 minuters promenad till de bästa
sandstränderna och chiringuito Simbad, denna villa har 4 sovrum med eget badrum
med privata terrasser, ett underjordiskt garage och källare, samt en takterrass med
jacuzzi som erbjuder fantastisk havsutsikt från Cabopino upp till Hotel Don Carlos.

Vardagsrummet med öppen planlösning på första våningen inkluderar ett kök,
gästtoalett och en designad vedspis som öppnar upp direkt genom takets höga
glasdörrar och full bredd till en fantastisk täckt terrass, även den med fantastisk
havsutsikt.

First Occupation License har beviljats. Designad av en välkänd arkitekt och byggd av
ett högkvalitativt byggföretag, är denna pärla färdig med mikrocementgolv
genomgående för att skapa det ultimata insidan och ut-livet.

Fastigheten har golvvärme och pooluppvärmning. Acoola Living inredde denna
signaturfastighet i en modern medelhavsstil, redo att flytta in för att leva året runt.

Säljes med alla möbler & inredning inklusive konst.

lucasfox.se/go/mrb36117

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Naturligt ljus, Parkering, , , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Turistlicens, Renoverad, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, 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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