
VERKOCHT

REF. MRB11773

1.995.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 103m² terras te koop in Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

381m²
Plattegrond  

103m²
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

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


OMSCHRIJVING

Onberispelijke moderne villa te koop in een prestigieuze
gated community met een gemeenschappelijke tuin en
zwembad in de Golden Mile van Marbella.

In een prestigieus Golden Mile gated complex van slechts 17 exclusieve huizen met
uitstekende gemeenschappelijke tuinen en een zwembad, vinden we deze smetteloze
villa te koop.

De villa, die slechts 10 jaar geleden is gebouwd en de afgelopen 2 jaar grondig is
gerenoveerd tot een prachtige standaard, wordt gepresenteerd in de staat waarin het
huis zich bevindt, met fantastische aandacht voor detail en afwerking van de hoogste
kwaliteit.

Panoramisch zeezicht vanaf de vele terrassen van deze accommodatie met 3
verdiepingen en een lift naar alle niveaus.

Op de entree vinden we een hal, 1 ensuite slaapkamer, de keuken en de ruime
woonkamer die uitkomt op een groot terras.

Op de benedenverdieping bevinden zich de overige 4 ensuite slaapkamers, de
wasruimte en de garage. Boven vinden we een prachtig dakterras met een volledige
bar met een ijsmachine en een buitendouche met een prachtig uitzicht.

Onder de 5 slaapkamers vinden we er een die momenteel wordt gebruikt als een
fitnessruimte en de slaapkamer met een inloopkast.

Deze luxe woning beschikt over een A-certificaat voor energie-efficiëntie en wordt
verkocht tegen de vraagprijs met het onberispelijke Pedro Pena-meubilair
inbegrepen, hoewel dit optioneel is.

lucasfox.co.nl/go/mrb11773

Zeezicht, Zwembad, Terras, Prive garage,
Gym, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Service lift, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
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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