
VERKOCHT

REF. MRB16656

9.950.000 € Huis / Villa - Verkocht
11 Slaapkamer Huis / Villa met 250m² terras te koop in San Pedro de Alcántara /
Guadalmina
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

11
Slaapkamers  

10
Badkamers  

1.305m²
Plattegrond  

5.790m²
Perceeloppervlakte  

250m²
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

Prachtig eigendom, een van de mooiste huizen aan de
Costa del Sol, te koop naast het strand in San Pedro de
Alcántara.

Deze fantastische accommodatie is een van de beste aan de Costa del Sol, gelegen
op een prachtige locatie op slechts 200 meter van het strand. Het is een perfecte mix
van modern design, compromisloze luxe en Andalusische architectuur, volledig
opnieuw ingericht door de veelgeprezen ontwerper Pedro Peña.

De villa ligt in prachtige volgroeide tuinen met gemanicuurde gazons, exotische
fruitbomen en meer dan 100 palmen die het gevoel van privacy en veiligheid
verhogen en een prachtig uitzicht creëren.

Het grote zwembad vormt een perfecte focus op de buitenruimtes en wordt over het
hoofd gezien door een volledig uitgeruste bar en een authentiek 'Bali House' dat een
nieuwe draai aan luxe toevoegt. Het heeft hoge plafonds, bamboe en rieten
afwerking, gesneden details en glimmende houten vloeren, evenals een sauna.

Het huis is klaar om te betrekken en omvat alle meubels, fittingen en kunstwerken.
Elk stuk is afkomstig van de beste lokale en internationale ontwerpers en
kunstenaars, waaronder Philippe Starck en Hermès, met audiovisuele apparatuur
door Bang & Olufsen.

Dit opmerkelijke huis is ontworpen om optimaal te profiteren van de bevoorrechte
mediterrane levensstijl, met een scala aan overdekte en open terrassen om te
ontspannen en te vermaken, en perfecte buitenruimtes die direct toegankelijk zijn
vanuit de slaapkamers op de begane grond en de bovenverdieping.

Andere belangrijke kamers zijn een ruime kantoorsuite, biljart en een speelkamer,
een uitstekende fitnessruimte en spa en een geweldige thuisbioscoop. Het hoofdhuis
bevat ook verschillende woon- en slaapgedeeltes die samenvloeien en de
buitenruimtes omarmen. Er zijn verschillende suites voor gasten en een volledig
onafhankelijke personeelsafdeling.

Elke luxe is standaard, inclusief vloerverwarming en klimaatregeling en geavanceerde
huisautomatisering. Er zijn 2 garages met ruimte voor 5 auto's en veel meer
parkeergelegenheid.

lucasfox.co.nl/go/mrb16656

Zwembad, Tuin, Prive garage,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Gerenoveerd, Beveiliging,
Berging, Barbecue, 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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