
REF. MRB18225

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
Excellent 7 Slaapkamer Huis / Villa met 299m² terras te koop in Atalaya
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  

7
Slaapkamers  

6
Badkamers  

1.022m²
Plattegrond  

3.490m²
Perceeloppervlakte  

299m²
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

Volledig gerenoveerde moderne villa te koop op
loopafstand van het strand in Atalaya.

Deze villa is volledig gerenoveerd tot een uitzonderlijke standaard en is een prachtig
modern strandhuis in Atalaya. De nieuwste home-technologie is meegeleverd voor
een optimale thuiservaring, waaronder een thuisbioscoop, gezoneerd alarmsysteem
en domoticasysteem voor licht en geluid. Bovendien kan de technologie in het hele
gebouw worden bediend met een tablet en / of mobiele telefoon voor optimaal
gebruiksgemak.

De accommodatie is verdeeld over 3 verdiepingen verbonden door een lift. Op de
begane grond vinden we de ruime woonkamer, keuken, geconditioneerde wijnkelder,
3 slaapkamers en 2 badkamers. Een van deze 3 slaapkamers heeft een grote eigen
badkamer met een bad en douche en de andere 2 delen een badkamer met een
douche. De garage voor 5 auto's met automatische poorten is toegankelijk vanaf dit
niveau.

Op weg naar de eerste verdieping, vinden we hier een kantoor naast de master suite
met inloopkast, en-suite badkamer met een bad, regendouche en Japans
automatisch toilet, en toegang tot een groot terras, plus de vijfde slaapkamer , ook
met een en-suite badkamer.

Het lagere niveau is gewijd aan vrije tijd en ontspanning. De fanstastische
homecinema heeft een ultramodern luidsprekersysteem. Er is een fitnessruimte met
een bar, een speeltuin, een stoombad en een Finse sauna. Het speelgedeelte bevindt
zich bovenop het volledig functionerende binnenzwembad dat kan worden hersteld.
Uitstekende afwerkingen en materialen zijn onder meer massieve walnoot en eiken
panelen en deuren en marmeren tegels van 1 m ².

De uitzonderlijke buitenruimte omvat het zonnige dakterras met een prachtig
uitzicht, een beschut barbecue-terras en een groot houten terras bij het infinity pool
- perfect voor het ontvangen van maximaal 50 gasten.

Neem contact op met Lucas Fox voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/mrb18225

Zwembad, Terras, Binnenzwembad, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Lift, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Open haard,
Inloopkast, Gerenoveerd, Exterior,
Domotica systeem, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, 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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