Nová luxusní vila s bazénem a terasou poblíž moře, Malaga, Španělsko

ID nemovitosti SPT340A-12
Město Marbella
Typ Dům / Řadový
Plocha 83.81 m2
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ano
Parking Garáž
Stav nemovitosti Novostavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2019
Zařízen Možno zařídit
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Řadový
Cena 1 602 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout novou luxusní řadovou vilu s bazénem a střešní terasou a blízko moře u města Marbella na pobřeží Costa del Sol
v provincii Malaga v Andalusii ve Španělsku. Vila je součástí nového residenčního projektu s celkem čtrnácti řadovými a jednou samostatnou
vilou. Moderní vily Vás díky své architektuře vtáhnou do světa komfortu a propojenosti se zahradou, kde můžete nerušeně relaxovat. Ze střešní
terasy se rozhlédnete do okolní krajiny. Na výběr máte k dispozici dvoupodlažní vily, které jsou podsklepeny, se třemi nebo čtyřmi ložnicemi.
Každá má vlastní střešní terasu (83 m2 – 89 m2) s venkovním BBQ grilem a instalací pro vířivku, zahradu (65 m2 – 159 m2) s bazénem a v
suterénu garáž pro dva až tři automobily. Všechny vily jsou navrženy v jednotném architektonickém stylu s důrazem na konektivitu denní obytné
části se zahradou díky velkým francouzským oknům. Residenční komplex je monitorován video kamerovým systémem a majitelé mohou využít
služby ostrahy a údržby. Cenová relace vil se dle individuálních parametrů pohybuje v rozmezí od 1.602.000 € do 1.934.000 €. Vzdálenost k moři
a pláži je přibližně 400 m. Nabízená vila č. 12 stojí na pozemku o rozloze 151,81 m2, má dvě nadzemní podlaží a její užitná plocha činí 437,79
m2, obytná pak 251,43 m2. V suterénu je technické zázemí, prádelna, sklep a odkládací prostory, koupelna a garáž pro dva automobily. V
přízemí se nachází předsíň, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, komora, koupelna, krytá terasa (20,19 m2) a nekrytá terasa (4,89
m2). Schodištěm se vydejte do prvního patra, kde jsou tři ložnice, z nichž jedna má en-suite koupelnu, koupelna, komora, šatník a tři terasy (20,96
m2, 3,25 m2 a 1,27 m2). Schodiště pokračuje až na střešní terasu o ploše 83,49 m2 s hezkým výhledem do okolí. Kolem vily je i zahrada o
rozloze 68 m2.
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