
VERKOCHT

REF. MRB20019

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 7 Slaapkamer huis / villa met 261m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29679

7
Slaapkamers  

7
Badkamers  

3.000m²
Perceeloppervlakte  

261m²
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
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OMSCHRIJVING

Luxe gloednieuwe villa gelegen in La Reserva de Alcuzcuz,
de prachtige locatie biedt een fantastisch uitzicht over de
vallei van Los Arqueros, de golfbaan en de Middellandse
Zee.

Op een perceel van 3.000 m² beschikt deze villa over een royale oppervlakte van
933m² met een open leefruimte en keuken, 7 hemelse slaapkamersuites en terrassen
en een pooldeck dat naadloos aansluit op het interieur.

Deze indrukwekkende residentie van 854 m² met de hoogste kwaliteitsnormen,
hedendaagse moderne esthetiek, innovatieve kenmerken en geavanceerde
technologieën is het meest actuele huis van de toekomst.

Het beschikt over een open woonkamer met lounge, formele eethoek, dubbele hoge
plafonds en enorme kamerhoge ramen die de ruimte overspoelen met natuurlijk licht
en naadloos het interieur en exterieur verenigen, waardoor u kunt genieten van de
rustige majesteit van de natuur, met de omringende Mediterrane dennenbossen (van
dit dennenbos werd ooit Pinokkio gemaakt) en verbluffend
panoramisch uitzicht.

De ultramoderne keuken, amusementsruimte, personeels- en gastenverblijven,
geweldige terrassen van 355 m²,
6 ruime slaapkamers en 6 badkamers omgetoverd tot een luxe ruimte met stijlvolle
wastafels die bij u passen
elk supermodern huis - alles is het laatste woord in luxe, comfort en chic.

Het interieurontwerp omvat strakke lijnen, verfijnde verlichting en een elegant
beperkt eigentijds palet; uitzonderlijke designmeubels en decor zullen helpen om een
inspirerend huis te creëren voor een dynamische levensstijl.

Dit spectaculaire huis is voornamelijk betegeld met marmer en porseleinsteen in de
badkamers. Verder beschikt het pand over 2 parkeerplaatsen en 1 berging, evenals
een prachtig zwembad, aangelegde tuinen en 24-uurs beveiliging binnen een gated
community.

Deze charmante woning is op maat gemaakt met de nieuwste domotica voor de
regeling van warme en koude airconditioning en er is vloerverwarming in de
badkamers en een alarmsysteem.

lucasfox.co.nl/go/mrb20019

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Nieuwbouw, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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Neem contact met ons op voor meer informatie.

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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