
SÅLD

REF. MRB7989

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i San Pedro de Alcántara / Guadalmina
Spanien »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

7
Sovrum  

9
Badrum  

1.300m²
Planlösning  

3.000m²
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

Utsökt lyxvilla på 1.300 m² villa till salu i Guadalmina Baja
med sensationella moderna interiörer och vackra
exteriörer med swimmingpool.

Enorma lyxvilla till salu i Guadalmina Baja, bara 600 meter från havet och 5 minuter
från Marbella stad, på en exklusiv privat tomt på cirka 3000 m².

Byggd 2016 erbjuder denna oklanderliga moderna herrgård fullständig lugn och det
allra bästa i lyxdesign. Bottenvåningen består av fritt flytande vardagsrum och
matsalar i öppen planlösning samt ett spännande kök och flera sovrum med eget
badrum, omklädningsrum och privat utomhusutrymme.

På övre våningen finns de återstående sovrummen och badrummen, inklusive den
sensationella mästarsvit med stor terrass, omklädningsrum och studie. Från
solariumet på denna nivå kan vi överväga den vackra naturen och den fantastiska
anlagda utsidan med sin konstgjorda sjö med palmer, den stora poolen och de många
inbjudna hörnen för att äta utomhus, koppla av och sola.

Det finns oändliga unika arkitektoniska särdrag och designelement som sammanfaller
i denna exklusiva kuststuga i Guadalmina Baja och gör den till en verkligt spektakulär
och unik egendom.

lucasfox.se/go/mrb7989

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Spa,
Gym, Nära transportmedel, Interiör, Exteriör
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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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