
VERKOCHT

REF. MRB17020

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 215m² Tuin te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29679

4
Slaapkamers  

7
Badkamers  

1.520m²
Perceeloppervlakte  

119m²
Terras  

215m²
Tuin

+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 designer villa met uitstekende buitenruimte, te
koop in Los Capanes del Golf, Benahavís.

Ontworpen door de beroemde architect Diego Tobal aan de hoogste specificaties,
deze spectaculaire en zeer ruime villa kijkt uit over de Costa del Sol vanuit een
perfecte positie in de prestigieuze privé urbanisatie van Los Capanes del Golf.

Dit grote, imposante huis biedt alle luxe, uitzonderlijke afwerkingen en ademt
voorrecht en comfort. Veegvlakken van glas, dubbele hoogte plafonds en de perfecte
combinatie van interieurs overspoelen het interieur met natuurlijk licht, terwijl
prachtige terrassen en tuinen perfect de binnen- en buitenruimtes samenbrengen.

Het prachtige infinity pool biedt een adembenemend uitwendig brandpunt, omgeven
door gazons en volwassen palmen en biedt de ideale omgeving om te ontspannen en
te genieten van het perfecte klimaat. De terrassen in de tuin en de slaapkamer
bieden ook een prachtig uitzicht op de 18-holes golfbaan, de bergen en de zee.

Een wijnkelder, een thuisbioscoop en een fitnessruimte voegen ook een luxe
uitstraling toe, terwijl volledige domotica wordt gecombineerd met geavanceerde
verwarming en koeling om het hele jaar door maximaal comfort te bieden.
Uitgebreide beveiliging voegt extra gemoedsrust toe aan het leven in deze
privécommunity.

Er is voldoende opslagruimte, een tuinman's kamer met badkamer en een eigen
ondergrondse garage voor 2 auto's voor gemakkelijke toegang tot de wonderen van
de Costa del Sol en een snelle terugkeer naar uw perfecte paradijs in de heuvels.

De structuur van de villa is al aanwezig, de bouwvergunning is goedgekeurd en de
villa kan binnen 10 maanden worden opgeleverd.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/mrb17020

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Open haard,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Balkon, Alarm,
Airconditioning, , 

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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