
VERKOCHT

REF. MRB17093

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 5 Slaapkamer huis / villa met 396m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29768

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

565m²
Plattegrond  

1.000m²
Perceeloppervlakte  

396m²
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

Prachtige villa te koop in La Quinta Golf &amp; Country
Club met een modern interieur en uitstekende
entertainment- en spafaciliteiten.

Hedendaagse residentie momenteel in aanbouw, ontworpen door de gerenommeerde
architectenbureau Malaga Marco Sánchez Sánchez. De villa ligt op een toplocatie
binnen La Quinta Golf & Country Club.

De villa biedt grote open ruimtes, prachtige tuinen, prachtige binnenruimtes, inclusief
entertainment en een speciale spa met een fitnessruimte, een Turks bad, een sauna
en een binnenzwembad.

Verdeeld over 3 verdiepingen, is de villa ontworpen om de ruimte te maximaliseren.
Hoofdingang bevindt zich op de begane grond die leidt naar de ruime woon-eetkamer
met uitgeruste, open keuken en een gastentoilet. Vanaf de begane grond hebben we
toegang tot de fantastische buitenruimtes, inclusief overdekte en onoverdekte
terrassen, ideaal om zowel te eten als te genieten van het uitstekende klimaat en een
buitenzwembad.

Op weg naar de eerste verdieping vinden we hier de indrukwekkende
hoofdslaapkamer met en-suite badkamer en inloopkast. Er zijn nog 2 slaapkamers en
badkamers op deze verdieping, plus een terras en een galerij met een mooi uitzicht.

De 2 overige slaapkamers bevinden zich op de begane grond, vergezeld van 2
badkamers en een gastentoilet. Er is ook een lounge, een installatieruimte en een hal
in de kelder.

Entertainment- en ontspanningsruimtes bevinden zich in de open kelder, die bestaat
uit een speel- / tv-kamer, een fitnessruimte, een Turks bad en een sauna. Er is ook
een garage, een wateropslag en een berging.

Een zeer speciale woning in de exclusieve La Quinta Golf & Country Club.

lucasfox.co.nl/go/mrb17093

Zwembad, Verwarmd zwembad , Tuin,
Terras, Spa, Jacuzzi, Prive garage, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Vloerverwarming, Verwarming,
Thuis bioscoop, Nieuwbouw, Inloopkast,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Bijkeuken,
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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