
REF. MRB37439

1 095 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 2 Sovrum till salu i Sierra Blanca, Costa del Sol
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

2
Sovrum  

3
Badrum  

437m²
Planlösning

+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

Magnifik parhusvilla till salu i Sierra Blanca, Marbella med
2 sovrum, 24-timmars bevakning och tropiska trädgårdar i
ett lugnt läge.

Magnifik fastighet belägen i Meisho Hills Complex, beläget i det prestigefyllda
området Sierra Blanca i Marbella, Costa del Sol.

Fastigheten är fördelad på 2 plan. På bottenvåningen finner vi ett rymligt vardagsrum
med hall, ett fullt utrustat kök med de bästa vitvarorna samt en tvättstuga/förråd.
Det finns även en gästtoalett och tillgång till den privata uteserveringen från det
stora vardagsrummet på denna våning.

På övervåningen finns två rymliga sovrum med eget badrum och tillgång till den övre
privata terrassen med magnifik panoramautsikt över havet och trädgården.
Fastigheten har ett privat garage med direkt tillgång till fastigheten och tillräckligt
med plats för två bilar och ett stort förråd.

Huset har byggts enligt högsta standard och har golvvärme och smarta hemsystem
som kan styras av en iPad.

I komplexet kan ägarna njuta av två stora gemensamma pooler, tropiska trädgårdar,
inomhusgymnasium och ett spacenter med en tredje uppvärmd pool. Samhället
bevakas 24 timmar om dygnet 365 dagar om året av säkerhetskameror och concierger
tillgängliga dygnet runt.

Beläget i en av de säkraste utvecklingarna på Costa del Sol och bara 5 minuter från
Puente Romano och alla fördelarna med Golden Mile, 10 minuters bilresa från Puerto
Banus och 40 minuter från Malagas internationella flygplats.

Vänligen kontakta oss för mer information om denna enastående fastighet.

lucasfox.se/go/mrb37439

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Trädgård, Terrass, Swimming pool, Spa,
Portvakt, Gym, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, , ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Luftkonditionering, Larm,
Interiör, 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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