
Fritliggende Villa in El Rosario Price: 1.695.000 EUR

Reference: R3947650  Bedrooms: 5  Bathrooms: 6  Plot Size: 1311m  Build Size: 628m  Terrace: 0m2 2 2
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Location: El Rosario
Gennemført kvalitetsvilla opført i 2008 med sans for hver enkelte detalje i klassisk Andalusisk byggestil. 

Villaen er beliggende i det eftertragtede villakvarter El Rosario ganske få minutter fra Royal Tennis Club Marbella og 

med kort afstand til de bedste strande på kysten.

Det er en oplevelse at se huset, som er bygget i en usædvanlig høj standard med udsøgte materialer med et væld af 

detaljer. 

Det samlede areal på 628 m2 fordeler sig på tre plan. Der er indvendig elevator, der forbinder alle tre plan.

Du bydes velkommen i huset i en stor entre, der fører til en rummelig stue med pejs og separat spiseplads. Fra stuen er 

der adgang til havestue med glass curtains, der igen fører til en yderligere åben terrasse.

I stueetagen finder du endvidere et fuldt udstyret kvalitetskøkken med morgenmadsbar og bryggers. 

Endvidere har du i stueetagen to dobbelte en-suite soveværelser med indbyggede skabe og tilhørende badeværelser.

Den øverste etage tilbyder et master soveværelse med loft til kip og udgang til ca. 30 m2 stor terrasse. Tillige walkin-

closet samt adgang til stort lyst badeværelse med bl.a whirlpool og smukt lysindfald, hvor du kan nye udsigten til havet.  

Derudover er der 2 dobbelte soveværelser med hver sit badeværelse med indbyggede skabe (det ene har adgang til en 

åben terrasse). 

Underetagen indeholder et fantastisk underholdningsområde med bar og biografrum med direkte adgang til en terrasse 

med glasforhæng, der fører ud til den private opvarmede pool og haven. Desuden finder du her et dobbelt soveværelse 

med eget badeværelse, der i øjeblikket bruges som kontor og opbevaringsrum. Stort maskinrum, blandt andet med stort 

drikkevandsdepot. Endelig byder underetagen på garage med plads til to biler.

Således rummer huset 5 soveværelser og 6 badeværelser. Alt gennemført i høj kvalitet og med al den teknik som et 

moderne hus fortjener. Der er i hele huset installeret B&O link.

Haven er et kapitel for sig, beliggende på en grund på 1.311 m2. Smukt beplantet med store træer, så du finder både 

skygge og sol. I haven finder du 2 poolhuse med toilet og brusere, opvarmet swimmingpool, pergola med stråtag, og de 

skønneste terrasser.

Denne villa er den ultimative villa for den kræsne boligkøber, der ønsker en villa ud over det sædvanlige. 

Udbudsprisen er væsentligt reduceret og er sat med henblik på et snarligt salg.

Vi glæder os til at fremvise denne gennemførte kvalitetsvilla for dig.
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Features:
Beliggenhed 

Forretningsområde 

Nær Golf 

Nær Forretninger 

Nær Havet 

Nær Skole 

Orientering 

Sydvest 

Stand 

Meget God 

Pool 

Privat 

Klimakontrol 

A/C 

Udsigt 

Hav 

Have 

Egenskaber 

Elevator 

Indbyggede Garderobeskabe 

Privat Terrasse 

Solterasse 

Spillerum 

Pulterrum 

Marmorgulv 

Bar 

Termoruder 

Restaurant På Stedet 

Kælderen 

Optisk Fiber 

Møbler 

Delvist møbleret 

Køkken 

Fuldt Udstyret 

Have 

Privat 

Sikkerhed 

Elektriske skodder 

Alarm 

Parkering 

Garage 

Offentlige Værker 

Elektricitet 

Drikkevand 

Kategori 

Fritidsboliger 

Luksus 

Videresalg 

Contemporary 
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