
VERKOCHT

REF. MRB17227

4.250.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 5 Slaapkamer Huis / Villa met 484m² terras te koop in Nueva
Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Slaapkamers  

7
Badkamers  

1,023m²
Woonoppervlakte  

2,033m²
Perceeloppervlakte  

484m²
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, nieuw gebouwde villa met een spa en een
overloopzwembad, te koop in Los Naranjos Golf Club,
Nueva Andalucía.

Deze prachtige villa, gelegen in Los Naranjos Golf Club, biedt een panoramisch
uitzicht langs de kust, de bergen en tot aan Noord-Afrika en Gibraltar. Het pand is
nieuw gebouwd volgens een uitstekende standaard en beschikt over de beste
kwaliteit natuurlijke materialen, zowel van binnen als van buiten. Het prachtige
interieur wordt aangevuld door weelderige tuinen met een prachtig
overloopzwembad en terrassen die perfect zijn om het benijdenswaardige klimaat
optimaal te benutten.

Op de begane grond van het pand vinden we de ruime woonkamer met elegant
Italiaans meubilair en een fantastisch uitzicht vanaf de enorme ramen. Het
eetgedeelte is voorzien van een grote Smania-tafel, ideaal om te genieten van
maaltijden met familie en vrienden. De prachtige open keuken, opnieuw met een
prachtig uitzicht, beschikt over een centraal eiland, ruime opslag en hoogwaardige
apparatuur. Een logeerkamer met badkamer, verdere gastentoilet en bijkeuken
vervolledigen de begane grond.

De hoofdslaapkamer en de kinderkamer, elk met een eigen badkamer, bevinden zich
op de eerste verdieping, samen met een jacuzzi en een aparte bijkeuken. De
badkamers hebben 2 soorten marmer, Emperador-licht en Emperador-donker,
waarvan de combinatie verbluffend is.

Het luxe spacentrum op de benedenverdieping heeft een Turkse hamam, een Finse
sauna, een fitnessruimte, douches en een ontspanningsruimte. De spa beschikt over
prachtige Sicis-mozaïektegels, zachte lijnen en een ontspannen kleurenschema. De 2
overige slaapkamers en badkamers plus een was- en opslagruimte bevinden zich ook
op dit niveau.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze uitzonderlijke woning.

lucasfox.co.nl/go/mrb17227

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Spa, Gym, Lift,
Houten vloeren, Marmeren vloeren,
Modernistisch gebouw, Vloerverwarming,
Airconditioning, Alarm, Berging, Beveiliging,
Bijkeuken, Domotica systeem, Exterior,
Nieuwbouw, Open haard, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken,
Zonnepanelen
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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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