
VERKOCHT

REF. MRB14493

1.645.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Benahavís, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29679

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

3.976m²
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

Indrukwekkende villa te koop in Monte Mayor, Benahavís
met modern interieur en uitstekende buitenruimte.

Dit traditionele huis is gelegen in de door Monte Mayor gated community, Benahavís.
Deze idyllische locatie is perfect voor wie op zoek is naar een huis op een rustige
locatie maar toch niet te ver weg; de kust met zijn prachtige stranden ligt op
ongeveer 15 minuten rijden, terwijl golfbanen in slechts 10 minuten te bereiken zijn.

De villa is modern, maar met traditionele Andalusische kenmerken, waaronder een
fantastische Andalusische patio. Op de begane grond vinden we de lichte woonkamer
die uitkomt op het terras. De keuken is goed uitgerust en heeft een centraal eiland en
veel ruimte voor een tafel en stoelen. Daarnaast is er een formele eethoek met
toegang tot het terras, ideaal om buiten te eten tijdens de zomermaanden. Er zijn 3
slaapkamers op de begane grond. Eén slaapkamer heeft een eigen badkamer en een
zitkamer, terwijl de andere 2 slaapkamers een badkamer delen. Een gastentoilet
voltooit de begane grond.

De master suite beslaat de gehele eerste verdieping, deze indrukwekkende
slaapkamer heeft een ensuite badkamer (compleet met ligbad, inloopdouche en
dubbele wastafels), klein privéterras en inloopkast.

Zuid-geconfronteerd met de plot ontvangt zonlicht gedurende de dag en biedt een
prachtig uitzicht over de omliggende gebieden. Een groot grasveld omringt het
zwembad met een poolhouse, compleet met knus en een houtkachel, evenals een
toilet. Het kantoor aan de buitenkant is de perfecte plek om thuis te studeren of te
werken.

De accommodatie is uitgerust met zonnepanelen om optimaal van de eindeloze
dagen van de zon te kunnen genieten. Een ideaal familiehuis op een rustige locatie.

lucasfox.co.nl/go/mrb14493

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Parkeerplaats, Uitzicht,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Bijkeuken, Beveiliging, Barbecue, Balkon,
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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