
REF. MRB36390

4 200 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 71m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

4
Sovrum  

4
Badrum  

240m²
Planlösning  

600m²
Totalyta  

71m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Vacker helrenoverad villa till salu i Casablanca, The
Golden Mile, Marbella. 4 sovrum, 600 m² tomt bara 200
meter från stranden.

En charmig egendom som ligger i det prestigefyllda området Casablanca, i Golden
Mile. Denna privata villa har ett privilegierat läge, bara några minuter från Golden
Mile strandpromenaden. Detta framstående område är värd för en mängd lyxiga
bekvämligheter som 5-stjärniga hotell, designerbutiker, fina restauranger och
underhållande strandklubbar.

Villa Zen är en välkomnande fastighet med ett ljust familjerum med öppen
planlösning, komplett med dörrar på fickan från terrassen, som öppnar upp helt till
naturen; ett inbjudande kockkök, med en frukostbar och en separat matplats, alla
med enkel tillgång till de mogna tropiska trädgårdarna. Koppla av och varva ner i
friluftsområdet, komplett med inbjudande loungeområden och en frestande pool,
designad för att dra full nytta av den medelhavsstil som Marbella erbjuder.

Bottenvåningen rymmer ett av de rymliga sovrummen med eget badrum, medan
övervåningen äventyrar de andra två, som båda leder till sina egna privata terrasser.

Villa Zen erbjuder fin praktisk distribution och kommer att bli ett fantastiskt
familjehem. En visning rekommenderas starkt.

lucasfox.se/go/mrb36390

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, ,
Utrustat kök, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
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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