
REF. MRB38760

2 250 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 148m² terrass till salu i Benahavís
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29679

5
Sovrum  

5
Badrum  

538m²
Planlösning  

725m²
Totalyta  

148m²
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

Villa med 5 sovrum och 5 badrum med garage och plats
för 2 bilar, privat trädgård, pool och stor terrass för att
njuta av magnifik havsutsikt från bergssidan i Benahavis.
Sista tillgängliga lägenhet i en liten lyxig utveckling av 6
fastigheter.

Sista tillgängliga enhet med 6 eleganta villor, inbäddade på en mjuk sluttning i
grönskan i Benahavis-bergssidan, designad för att tillåta alla husens rum att njuta av
magnifik utsikt över Medelhavet, Gibraltar och den afrikanska kusten.

Banus Heights villa nummer 2 har 5 sovrum, 3 egna badrum och 2 separata. Det har
också en privat pool och en privat anlagd trädgård, terrasser med öppen havsutsikt
med tillgång till rummen, en skuggig veranda där du kan njuta av den underbara
utsikten och ett garage med plats för 2 bilar.

Byggt i en elegant modern modern stil, har detta hus den bästa kvalitetsfinishen och
drar nytta av massor av ljus och öppna ytor.

Villan är byggd i ett gated community med 24-timmars bevakning i ett lugnt läge bara
några minuter från bekvämligheter.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrb38760

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
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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	Villa med 5 sovrum och 5 badrum med garage och plats för 2 bilar, privat trädgård, pool och stor terrass för att njuta av magnifik havsutsikt från bergssidan i Benahavis. Sista tillgängliga lägenhet i en liten lyxig utveckling av 6 fastigheter.

