
REF. MRB22971

5.900.000 € Penthouse - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer penthouse met 426m² terras te koop in Sierra Blanca /
Nagüeles
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

1.102m²
Perceeloppervlakte  

426m²
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

Prachtig landgoed van 1.102 m² met betoverende
uitzichten over het schilderachtige Andalusische
landschap en de bergen, waaronder de iconische La
Concha.

Dit prachtige appartement biedt een weids uitzicht over het Andalusische platteland
tot aan de zee en ligt in een idyllische omgeving, met uitzicht op de iconische top van
de berg La Concha.

Gebouwd in een eigentijdse stijl en afgewerkt volgens uitzonderlijke normen van
luxe, heeft dit duplex penthouse een fantastisch terras, een infinity pool op het dak
en een solarium die het meeste uit deze magische omgeving halen.

Aangelegde tuinen bieden de perfecte setting om buiten te ontspannen en te
entertainen, met volwassen bomen, bloembedden en een natuurstenen muur die een
traditionele mediterrane sfeer toevoegt aan de moderne omgeving.

Binnenin heeft de open woon- en eetkamer een ongebruikelijk plafondontwerp,
wordt overspoeld met natuurlijk licht en komt uit op een breed terras met
panoramisch uitzicht. De ingebouwde open haard zorgt het hele jaar door voor
comfort, terwijl de spectaculaire wijnkamer met op maat gemaakte opslag een
opvallende woning is die zelfs de meest ervaren wijnliefhebber tevreden zal stellen.

De indrukwekkende dubbele keuken is uitgevoerd volgens de hoogste specificaties,
met een eigen eethoek, pantry en professionele apparatuur.

De vijf stijlvolle slaapkamersuites zetten dit thema van kwaliteit en aandacht voor
detail voort, en net als de andere kamers, geniet u van kamerhoge deuren en ramen
die dat geweldige uitzicht omlijsten en toegang bieden tot de mooie buitenruimtes.

Het appartement is gebouwd om binnen en buiten te genieten van een gezonde
levensstijl, dankzij de volledig uitgeruste fitnessruimte die van nature naar buiten
stroomt naar het infinity pool, het solarium en de chill-outzones, evenals het gazon,
de dekken en het koffiepaviljoen.

lucasfox.co.nl/go/mrb22971

Zwembad, Volledig uitgeruste keuken,
Exterior, Beveiliging
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De nieuwste technologie is aanwezig om bij de strakke uitstraling van het huis te
passen, inclusief airconditioning, geavanceerde verlichting en een lift, terwijl een
ondergrondse parkeergarage zorgt voor gemakkelijke toegang en gemoedsrust.

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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	Prachtig landgoed van 1.102 m² met betoverende uitzichten over het schilderachtige Andalusische landschap en de bergen, waaronder de iconische La Concha.

