
REF. MRB40202

6 550 000 € Takvåning - Till salu
Nybyggd takvåning med 5 Sovrum med 537m² terrass till salu i Golden Mile
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

5
Sovrum  

7
Badrum  

426m²
Planlösning  

537m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Lyxig himmelvillalägenhet på Golden Mile Marbella, med
Fendi-design, takterrass med utsikt över havet och
bergen och privat pool.

Den fantastiska skyvillans takvåning har 5 sovrum och ett underbart öppet koncept
vardagsrum och matplats med ett modernt kök med öppen planlösning. Inredningar
har designats med fokus på ljus och rymd tack vare stora fönsterpartier och högt i
tak. Den smarta användningen av skiljeväggar gör att ägaren kan njuta av en flexibel
layout. Banbrytande teknik och noggrant utvalda material har använts för att skapa
dessa miljövänliga hem.

Skyvillorna har 2 våningar och har en stor terrass med en privat pool, som är
idealiska för att sola i avskildhet eller njuta av grillning med den fantastiska utsikten
över Marbellas hamn och kust i bakgrunden.

Husägare i denna utveckling kan också njuta av ett fullt utrustat wellness-spa, ett
gym, uppvärmd inomhuspool, ett klubbhus och ett vackert område för firande. I linje
med andra ledande utvecklingar runt om i världen ska detta projekt tillhandahålla en
komplett concierge-tjänst tillsammans med ett brett utbud av exklusiva tjänster som
erbjuds av proffs, såsom personliga tränare, personliga shoppare, skönhetsstylister,
barnomsorg, städning, hälsovård, juridisk rådgivning och lektioner i allt den boende
önskar.

Dessa exklusiva hem har modern inredning med Fendi-detaljer och har ett
avundsvärt läge i Marbella.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrb40202

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Öppen spis, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system
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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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