
REF. MRB36412

6 750 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Madroñal, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  El Madroñal »  29678

5
Sovrum  

5
Badrum  

1.080m²
Planlösning  

4.300m²
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

Spektakulär herrgård med 5 sovrum och 5 badrum, spa-
och gymområde och en vinkällare i den exklusiva gated La
Madroñal-utvecklingen.

Spektakulärt hus beläget på den vackra sluttningen av El Madroñal. Huset drar nytta
av sitt höga läge och erbjuder fantastisk havsutsikt.

Bottenvåningen består av en stor hall, två vardagsrum, en spektakulär matsal och ett
vackert modernt kök.

På nedre plan finns tre väl tilltagna sovrum, gym, tvättstuga och spa. Alla sovrum har
vacker havsutsikt, fönster från golv till tak, direkt tillgång till trädgården och ett eget
badrum.

Den första våningen består av en hisnande mastersvit, med en stor klädkammare,
privat terrass med fantastisk utsikt och ett påkostat masterbadrum.

Fastigheten har en vacker trädgård och pool med uteservering och underhållande
områden för att få ut det mesta av det avundsvärda lokala klimatet.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrb36412

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Spa, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
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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