Luksusowa willa z widokiem na pola golfowe i morze
Ref. 555V Cena 1 250 000 €
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Luksusowy kompleks pojedynczych oraz bliźniaczych willi, położony w Elviria, Marbella, z widokiem na Santa
María & Country Club i panoramicznym widokiem na morze. Wszystkie wille są zorientowane na południowy zachód, aby cieszyć się słońcem przez cały dzień. 14 z nich będzie na zamkniętym terenie, w pierwszej linii golfa
z pięknym widokiem na doliny sosen i dębów korkowych. Wille będą miały 3 poziomy: duża piwnica z
możliwością zrobienia dodatkowych 1–3 sypialni w zależności od willi. Parter ogromną otwartą kuchnią, dużym
salonem i jadalnią, toaletą dla gości oraz z sypialnią z łazienką (wille z 4 sypialniami), taras / y, ogród i basen.
Na piętrze 3 sypialnie, każda z łazienką i tarasem / tarasami. Jest to mieszanka 7 rodzajów willi i bliźniaków w
stylu andaluzyjskim z nowoczesnymi rozwiązaniami, tworzącymi niesamowity life style Marbella. Każda
luksusowa willa zostanie zbudowana z wysokiej jakości materiałów i będzie miała prywatny basen, garaż,
ogrzewanie podłogowe, miejsce na ognisko, w pełni wyposażoną kuchnię, klimatyzację, system alarmowy,
tropikalny ogród. ›Willa z 3 i 4 sypialniami od 356 m2. Cena od 995.000 € (Możliwość dodatkowych 1 do 3
sypialni)
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