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9
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ÖVERBLICK

Helt renoverad klassisk men trendig villa i den exklusiva
gated-residensen Los Flamingos, på en privilegierad tomt
med vidöppen utsikt.

Denna överdådiga familjevilla erbjuds till försäljning i det exklusiva bostadsområdet
Los Flamingos, nära den berömda Villa Padierna Resort, golfbanor, stränder och alla
nödvändiga bekvämligheter.

Villa Olivia ligger på områdets bästa och högsta tomt och erbjuder fantastisk
havsutsikt och mycket avskildhet. Denna klassiska men trendiga herrgård på 1 466 m²
är perfekt för en familj som älskar att underhålla, men som också söker en lyxig och
privat livsstil.

Villa Olivia är byggd över 4 våningar och har 8 sovrum, 9 badrum, 3 pooler, en
hemmabio, kontor, spa, gym, takterrass, vinkällare och hiss.

När du kliver genom entrén välkomnas du av en imponerande slingrande trappa med
en hängande lampa, samt utsikten över Medelhavet, ett spektakulärt första intryck.
På bottenvåningen hittar du också ett stort och öppet vardagsrum, anslutet till
matsalen och fullt utrustat kök med en centrumö, ett skafferi, ett kontor, ett sovrum
med eget badrum och ett flerbruksrum.

De stora skjutdörrarna ger dig tillgång till den rymliga terrassen inklusive ett utekök,
matplats och chill-out runt den önskvärda infinitypoolen. Denna fastighet har
designats i en modern stil, har högkvalitativa ytbehandlingar med ljusa och naturliga
detaljer för en inbjudande och avslappnad atmosfär.

Går du uppför trappan upp till första våningen kommer du till ditt master bedroom
och ytterligare två sovrum. Mastersviten har allt, det första du kommer att se när du
vaknar är soluppgången över de andalusiska bergen och Medelhavet. Den har en stor
terrass och ett eget badrum med ett fristående badkar samt en klädkammare. Taket
såväl som källaren är det som gör denna fastighet till ett framstående landmärke.
Taket är extremt rymligt med en chill out-zon, avsvalkningspool, solstolar, utekök och
matplats.

Källaren har wow-faktorn så fort du går ner för trappan. Du möts av en
relaxavdelning intill vinkällaren och fortsätter sedan till den exklusiva hemmabio,
gym, spa, tvättstuga och garage.

lucasfox.se/go/mrb39127

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Spa, Jacuzzi,
Gym, Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tjänsteentré, Säkerhet, Renoverad,
Öppen spis, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats, Bibliotek,
Balkong
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Gör denna villa till din egen och börja leva medelhavsstilen. Kontakta oss för mer
information.

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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