
VERKOCHT

REF. MRB17606

3.495.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 195m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

438m²
Plattegrond  

1.321m²
Perceeloppervlakte  

195m²
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

Eigentijds designhuis op een rustige locatie met een
prachtig uitzicht over golfbanen en de karakteristieke La
Concha-berg in het hart van de Costa del Sol.

Dit is een gloednieuwe visie van moderne luxe met elke vereiste om de beroemde
mediterrane levensstijl en het perfecte klimaat te omarmen. De klassieke, helder
witte afwerkingen zijn van binnen en buiten te zien, en uitgebreid gebruik van glazen
wanden van vloer tot plafond en ramen overspoelen het pand met natuurlijk licht.

Uitgebreide verzorgde tuinen en terrassen bieden voldoende ruimte om te
ontspannen in de zon of te genieten van een schaduwrijke buitenlucht dineren. Het
overloopzwembad is een prachtig middelpunt en focus van het totale ontwerp, en
benadrukt de oriëntatie van het huis naar die spectaculaire uitzichten.

Zoals je mag verwachten, is geavanceerde technologie een standaardfunctie en
bestaat het uit een lift, bewakingscamera's, elektrische rolluiken en
beveiligingszonwering. Het meubilair kan worden opgenomen als de nieuwe eigenaar
dat wenst.

Een ruime spiegelkamer beslaat het grootste deel van het lagere niveau en kan
meerdere gebruiksmogelijkheden hebben, maar is met name geschikt om een
sportschool te zijn. Er is ook een garage voor 2 auto's.

Een prachtig eerste of tweede huis op een geweldige locatie, een perfecte plek om te
ontspannen, maar ook een fantastische uitvalsbasis om de sociale en culinaire
wonderen van de Costa del Sol te verkennen en te genieten.

lucasfox.co.nl/go/mrb17606

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Prive garage, Gym, Lift, Marmeren vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Beveiliging, 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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