
VERKOCHT

REF. MRB11283

3.400.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 6 Slaapkamer huis / villa met 124m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29679

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

672m²
Plattegrond  

1.573m²
Perceeloppervlakte  

124m²
Terras

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

Mooie moderne villa in Benahavís met een fantastisch
uitzicht op de Costa del Sol.

Deze prachtige villa, ontworpen door de beroemde architect Carlos Lamas, ligt in de
zeer aantrekkelijke wijk La Alqueria, zeer dicht bij Puerto Banús, Marbella en het
mooie dorp Benahavís, beroemd om zijn vele restaurants.

Het ontwerp maakt gebruik van natuurlijke materialen, lichte tinten en glas om deze
bevoorrechte omgeving optimaal te benutten en de ononderbroken panoramische
uitzichten over het landschap, golfbanen en sprankelende blauwe Middellandse Zee.

Er zijn royale buitenruimtes, met aangelegde tuinen en terrassen die ideaal zijn om
te chillen, te entertainen of om buiten te eten, en het adembenemende
overloopzwembad biedt een van de beste plekken om van de spectaculaire
zonsondergangen te genieten.

De slaapkamers hebben ook mooie terrassen met glazen balustrades, en de grote
master suite heeft een eigen vleugel met badkamer, grote kleedkamer en een eigen
terras. Net als de rest van het pand worden ramen van vloer tot plafond op grote
schaal gebruikt om het licht te maximaliseren en optimaal van de uitzichten te
genieten.

Dit creëert een echte impact, met name op de begane grond, waar een glazen wand
met dubbele hoogte u begroet terwijl u de voordeur opent en een prachtige eethoek
biedt die uitkijkt over het zwembad. Het open thema blijft doorgaan om een gevoel
van licht en ruimte te geven en de grens tussen binnen en buiten te vervagen.

Uiteraard zijn alle apparaten en materialen van de hoogste kwaliteit, en functies
zoals de lift en de klimaatgestuurde bodega voegen extra luxe accenten toe.

Geavanceerde technologie is er ook, van warme en koude airconditioning en zonne-
energie tot de domotica en geïntegreerde muziek, verlichting en audiovisuele
installaties.

Er is ook een thuistheatersysteem geïnstalleerd en de zeer grote kelderkamer van 95
m² zou een perfecte thuisbioscoop maken, maar het is ook ideaal voor het maken
van een fitnessruimte, spa, studio of meer slaapkamers. De urbanisatie is rustig en
afgelegen in een natuurlijke omgeving, maar ook zeer veilig.

lucasfox.co.nl/go/mrb11283

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Balkon, Alarm,
Airconditioning, 
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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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	Mooie moderne villa in Benahavís met een fantastisch uitzicht op de Costa del Sol.

