Willa

Sypialnie: 5

Łazienki: 5

Metraż: 398 m²

Willa na Las Chapas
Nr Referencyjny: HR3189217

Taras: 80 m²

Działka: 1000 m²

2.295.000 €

Willa na Las Chapas. Ten wspaniały hiszpański dom jest z pewnością jednym z najlepszych wykończonych domów w naszej ofercie z Costa del Sol.
Ta piękna willa w Las Chapas Playa ma 4 sypialnie plus biuro (sypialnia) i 5 łazienek. Willa jest usytuowana w popularnej urbanizacji i leży tylko 150 metrów
od najlepszych plaż w Marbelli. W odległości spaceru od sklepów, supermarketów, restauracji i znanego Royal Club de Tennis w El Rosario.
Wejście do domu, oraz korytarz wejściowy z wysokim sufitem jest naprawdę imponujący. Ten centralny punkt w domu zapewnia dostęp do salonu, kuchni po
jednej stronie domu, a po drugiej stronie jest dostęp do 2 sypialni z łazienkami. Schody w korytarzu są pięknie wykończone twardym drewnem, podobnie jak
wszystkie drzwi wewnętrzne w budynku. Winda może dowieźć Cię na pierwsze piętro, a także do piwnicy, w której znajduje się apartament dla gości.
Przestronny salon na otwartym planie z w pełni wyposażoną nowoczesną kuchnią, oddzielony specjalnym zaprojektowanym kominkiem gazowym.
Na tym poziomie znajdują się także 2 sypialnie i 2 łazienki. Na pierwszym piętrze znajduje się główna sypialnia z ogromną, olśniewającą łazienką i garderobą,
o której panie mogą tylko marzyć.

Oddzielna sala telewizyjna z kominkiem gazowym to miłe miejsce na wypoczynek w domu, aby cieszyć się wieczorem, patrząc na morze.
Pokoje mają bezpośredni dostęp do prywatnych tarasów, z których roztacza się piękny, panoramiczny widok na morze.
Na niższym poziomie willi znajduje się strefa rozrywki ze stołem bilardowym, w pełni wyposażonym barem i kinem. Poziom ten zawiera również
zakwaterowanie z sypialnią, łazienką, salonem i bezpośrednim dostępem do ogrodu i wejścia do domu.. Obiekt oferuje garaż z miejscem dla maksymalnie 2
samochodów. Willa posiada system alarmowy, zarówno na zewnątrz domu, jak i we wnętrzu willi.
Las Chapas Playa ma własną firmę ochroniarską. Aby w pełni docenić tę nieruchomość, musisz ją zobaczyć.
Jeśli chcesz kupić idealną nieruchomość, blisko morza, idealną do zamieszkania przez cały rok lub do wykorzystania jako dom wakacyjny to jest właśnie ten
dom.
Nieruchomość ma fantastyczny potencjał z wynajmu w przypadku, gdy szukasz zwrotu z inwestycji. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.
www.homemarbella.pl

