
VERKOCHT

REF. MRB20397

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 9 Slaapkamer huis / villa met 218m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29678

9
Slaapkamers  

8
Badkamers  

9.594m²
Perceeloppervlakte  

218m²
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

Spectaculair huis met 9 slaapkamers gelegen in de
indrukwekkende gated community, El Madroñal, dit is een
type landgoed dat zelden op de markt komt en al 20 jaar
in particulier bezit is. Gelegen op de heuvels van
Marbella.

Het huis biedt 768 m² woonoppervlak en een perceelsgrootte van 4.594 m², met 9
slaapkamers, 7 badkamers en 1 toilet.

Dit geweldige huis profiteert van ruime patio's en terrassen die perfect zijn om
gasten te vermaken en te genieten van het ongelooflijke uitzicht op Marbella en
helemaal naar Gibraltar en verder. Er is een tennisbaan op een privé-plexipavebaan
die is gebouwd onder toezicht van de Grand Slam-winnaar Gabriela Sabatini. De
woning heeft een open woonkamer, eetkamer en keuken met inbouwapparatuur van
Miele en Bosch.

Het huis is voornamelijk verdeeld over 1 niveau, met een kleinere tweede verdieping
en een kleine mini-bodega in de kelder. De woonkamer heeft een open haard met
een Jøtul-inzet die perfect is voor koude winteravonden.

Er is een eigen waterput die het huis en de tuin een groot deel van het jaar van water
voorziet, waardoor de bedrijfskosten zeer laag blijven.

Het huis beschikt over alle moderne gemakken en functies die men zou verwachten
van zo'n huis van hoge kwaliteit.

lucasfox.co.nl/go/mrb20397

Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Tennisbaan, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard, Exterior,
Bijkeuken, Beveiliging, Berging, 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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