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OMSCHRIJVING

Prachtige gerenoveerde villa met uitzicht op de bergen en
de golfbaan in Aloha, Nueva Andalucía.
Deze spectaculaire villa is volledig gerenoveerd en biedt alle luxe en gemakkelijke
toegang tot het beste van de Costa del Sol. Het is perfect gelegen in de exclusieve
gated community van Aloha, met uitzicht op de golfbaan Las Brisas.
De villa is gebouwd in een koloniale stijl van laag niveau en heeft een grote
woonruimte met hoge houten plafonds en enorme glasvlakken om natuurlijk daglicht
te maximaliseren en de prachtige interne en externe ruimtes te combineren.
Het koele zwart-witte kleurenpalet is ideaal voor de mediterrane levensstijl en
contrasteert perfect met de weelderige groene tuin, het fantastische zwembad en
een prachtig uitzicht over de golfbaan en de dramatische met bomen omzoomde
horizon.

lucasfox.co.nl/go/mrb19244
Terras, Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Spa, Gym,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Beveiliging, Bijkeuken, Chill out area,
Exterior, Gerenoveerd, Open haard, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

Stijlvolle binnenplaatsen geven karakter en hebben unieke kenmerken, waaronder
een buitenbad en ontspannende ontspanningszones. Een tweede gebouw biedt
compromisloze recreatie met een prachtig binnen- / buitenzwembad, een bar en een
prachtige fitnessruimte met een ongelooflijk uitzicht op de bergen. alles werkt een
plezier.
Adembenemende details in overvloed, waaronder een slanke spa en stoombad met
nog een ander zwembad en ruimte om te ontspannen, prachtige loopbruggen met
ramen met uitzicht op pittoreske binnenplaatsen en een weelderige wijnkelder en
een proeflokaal. Een prachtig met baksteen omzoomd boogvormig atrium en
schildwachtbeelden op de parkeerplaats onderstrepen de uitzonderlijke toewijding
aan design.
Hoogwaardige technologie is overal inbegrepen, van domotica tot innovatieve
geluids- en lichtoplossingen, evenals alarm- en bewakingssystemen voor totale
gemoedsrust.
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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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