
VERKOCHT

REF. MRB17430

4.500.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 5 Slaapkamer huis / villa met 534m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29678

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

745m²
Plattegrond  

3.986m²
Perceeloppervlakte  

534m²
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
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OMSCHRIJVING

Gloednieuwe designvilla met een prachtig uitzicht vanaf
een fantastische locatie op een heuvel in El Madroñal.

Deze prachtige moderne villa combineert luxe, privacy en een panoramisch uitzicht
vanuit een fantastische locatie in de gewilde urbanisatie El Madroñal met uitzicht op
de glinsterende Costa del Sol.

Dit splinternieuwe hotel ligt op een mooi perceel en wordt omgeven door verzorgde
tuinen, een prachtig terras bij het zwembad en een dramatisch landschap. Het is een
visie op de moderne architectuur. De heldere kleuren, open ruimtes en ramen van
vloer tot plafond overspoelen het interieur met mediterrane zon of de gloed van een
spectaculaire zonsondergang.

Het fantastische uitzicht is beschikbaar vanuit vrijwel elke kamer, met uitgebreide
overdekte en onoverdekte terrassen beschikbaar om een scala aan perspectieven
van de zee en de bergen te bieden. Het spectaculaire zwembad ligt op de heuvel en
ligt perfect naast het hoofdgebouw, met allerlei mogelijkheden om te ontspannen,
plus een uitgebreide eet- en barbecueruimte.

Het ontwerp brengt binnen- en buitenruimten samen om de flexibiliteit te
maximaliseren en maakt gebruik van innovatieve verlichting, glazen wanden en royale
hoogte en afmetingen om een vloeiende visuele stijl te creëren die van nature van
het ene gebied naar het andere leidt. Elke slaapkamer omarmt het licht en het
uitzicht en heeft directe toegang tot een terras of de tuin.

Minimalistische afwerkingen en een hypermodern, dynamisch ontwerp omarmen het
licht en het uitzicht om stijl en ruimte te maximaliseren, maar creëren ook een uiterst
comfortabel huis voor gezinnen. Hoogtepunten zijn de grote hal, volledig uitgeruste
fitnessruimte en spa en een prachtige verlichte wijnkelder met
achtergrondverlichting.

Dit is een afgezonderde positie, maar heeft ook de zekerheid en gemoedsrust deel uit
te maken van een gesloten urbanisatie. Zodra u aankomt, de oprit en de garage die u
laat twijfelen aan de kwaliteit en aantrekkingskracht van deze accommodatie en de
wonderen die wachten op de opvallende gevel.

lucasfox.co.nl/go/mrb17430

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Spa, Prive garage, Gym,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Inloopkast, 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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