
VERKOCHT

REF. LFCDS482

3.250.000 € Huis / Villa - Verkocht
Prachtige twaalf-slaapkamer villa te koop in Benahavis, Marbella, met een
zwembad en een prachtig uitzicht op zee en de bergen.
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29690

12
Slaapkamers  

11
Badkamers  

1.600m²
Plattegrond  

11.000m²
Perceeloppervlakte

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.co.nl Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtige luxe 12-slaapkamer villa te koop op het
platteland in de buurt van Marbella, met een zwembad,
garages, een aparte woning en uitzicht op de zee en de
bergen.

Gelegen op een heuvel in Benahavís, biedt deze prachtige villa een adembenemend
uitzicht over de vallei, helemaal tot aan de Middellandse Zee en de La Concha berg.
De woning, met een oppervlakte van 2130m², bestaat uit twee aparte woningen. Het
hoofdgebouw is gebouwd in de jaren 1970 en werd gerenoveerd in de jaren 1990. De
hal, versierd met Balinese afwerkingen, komt uit op de woonkamer met een open
haard en een eetkamer, beide met toegang tot een groot terras.

De mooie Clive Christian keuken heeft een open haard en is gelegen naast een
wasruimte, een extra ontbijtruimte, een inloopkluis en een leeszaal met een terras. Er
is ook een kantoor op de begane grond, waar een trap je brengt naar een lounge en
een bibliotheek op de eerste verdieping. Deze kamer is verbonden met een
slaapkamer met ensuite badkame met inloopdouche, een bad en een inloopkast. Op
de eerste verdieping zijn ook twee slaapkamers met ensuite badkamer, terrassen en
een extra slaapkamer te vinden.

De tweede woning heeft twee slaapkamers met badkamers, een woonkamer, terras
op de eerste etage en op het gelijkvloers nog twee slaapkamers met badkamer, een
woonkamer en een keuken.
De tweede woning is gebouwd in 2000 en verdeeld in twee aparte gebouwen, beide
met een keuken, een eetkamer, een woonkamer, twee slaapkamers met badkamer en
een bijkeuken.

Het perceel bezit een oppervlakte van 11.000m² en heeft verschillende niveaus met
een mooie tuin, een verwarmd zwembad, een pool house, kleedkamers en een terras.
Bovendien zijn er twee parkeerplaatsen buiten en twee dubbele garages.

lucasfox.co.nl/go/lfcds482

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Parkeerplaats
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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