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Luksusowe wille z widokiem na morze na terenie zamkniętego
osiedla

Cena: 1 550 950 € (7 051 704 PLN)
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rynek: pierwotny
powierzchnia: 192 m2
powierzchnia działki: 194 m2
pokoje: ( 5 ) sypialnie: ( 4 ) łazienki: ( 3 )

-

ogródek
osiedle zamknięte
widok na morze
przy polach golfowych

ID: 19377
Informacje dodatkowe:
kraj:
Hiszpania
Prestiżowe osiedle z basenem wspólnym, otoczonym- klimatyzacja
niesamowitym, tropikalnym ogrodem,
region: Costa
Sol parku naturalnego Sierra de las- balkon/taras
znajdujące
siędel
blisko
Nieves. Osiedle jest zamknięte i strzeżone przez
miejscowość:
Marbella
garaż concierge i obejmuje 22 ekskluzywnych
24
h/7, ponadto
posiada siłownię, przebieralnię oraz- usługę
typ w
nieruchomości:
Bliźniak
- basen lub pięcioma sypialniami. Materiały i
willi
zabudowie bliźniaczej,
najlepszej jakości z czterema

techniki zastosowane w budowie zostały starannie wybrane aby spełnić wszelkie potrzeby, nawet
tych najbardziej wymagających.
Nieruchomości cechują się prywatnością, rozległymi pomieszczeniami, pięknymi, panoramicznymi
widokami, dużą, przeszkloną przestrzenią, która gwarantuje przepływ dużej ilości naturalnego światła
przez cały rok. Główny taras łączy się z salonem poprzez drzwi które można łatwo usunąć aby
powiększyć przestrzeń.
Prezentowana nieruchomość dzieli się na cztery poziomy w następujący sposób:
1) Drugie piętro: taras typu solarium.
2) Pierwsze piętro: trzy sypialnie (w tym główna), dwie łazienki (w tym jedna en-suite), garderoba
przy głównej sypialni, schowek i taras.
3) Parter: salon z jadalnią i otwartą kuchnią, pralnia, jedna sypialnia, jedna łazienka, WC, hol,
schowek, taras zadaszony i otwarty.
4) Poziom -1: garaż na dwa samochody i pomieszczenie gospodarcze.
W wyposażeniu: antywłamaniowe drzwi wejściowe, szafy z sensorem ruchu, rolety w głównej
sypialni, salonie i na korytarzu, żaluzje automatyczne z systemem zaciemnienia w innych sypialniach
i łazienkach, łazienki i podłoga z gresu, główna łazienka z dwoma umywalkami, wanną z
hydromasażem i prysznicem, inne toalety z prysznicem, bidetem i lustrem, WC wyposażone w
umywalkę wraz z meblem i lustro, meble kuchenne, kuchenny sprzęt AGD marki NEFF (okap, płyta
grzewcza, mikrofalówka, wbudowana lodówka, mikrofalówka, pralka i zmywarka), klimatyzacja,
system AERO TERMIA, ogrzewanie podłogowe, system wentylacji, oświetlenie LED , system
inteligentnego domu obsługujący wideofon i alarm (z możliwością dodania rolet, klimatyzacji,
ogrzewania, muzyki), podłączenie pod TV, w piwnicy punkt do ładowana samochodu elektrycznego,
system wykrywania dymu.
Opcjonalnie: jacuzzi na poziomie solarium, kuchnia letnia na poziomie solarium, prywatny basen na
tarasie na parterze, prywatna winda.
Ceny wille z czteroma sypialniami: 1 550 950 - 1 850 000 euro
Ceny wille z pięcioma sypialniami: 1 950 000 - 2 800 000 euro
Oddanie przewidziane na koniec 2021 roku.
W pobliżu: pola golfowe, sporty wodne, szkoły jazdy konnej, sporty ekstremalne, polo, plaże, bary,
restauracje, sklepy, plaża.
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