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OMSCHRIJVING

Prachtig huis met 8 slaapkamers met grote tuin,
privémeer en tennisbaan in Sotogrande.

Een uitzonderlijk volledig ingericht pand te koop in Sotogrande. Deze prachtige
woning heeft in totaal 8 kamers met een eigen badkamer waardoor het ideaal is voor
grote gezinnen. Bij het betreden van het huis is er een binnenplaats met een fontein
die het pand overspant met natuurlijk licht. Op de begane grond vinden we een
bibliotheek, een eetkamer en een grote woonkamer; Franse deuren naar de terrassen
en de tuin. De eethoek heeft een open haard die een warme, huiselijke sfeer creëert.
Ook op de begane grond bevindt zich de keuken van een indrukwekkende 70 m² groot
met stalen en roestvrijstalen afwerkingen. Op weg naar de kelder is de wijnkelder een
echt gesprekspunt met ruimte voor meer dan 3000 flessen wijn. In de tussentijd
hebben de 2 grote suites op de bovenverdieping een ruim balkon met uitzicht op het
zwembad, de tennisbaan en de tuin.

De buitenruimte is even indrukwekkend. De tuin heeft een oppervlakte van 8.500 m²
met een eetruimte die groot genoeg is voor 50 gasten en een privémeer. Er is een
groot zwembad en een jacuzzi voor 5 personen, compleet met een poolhouse met 2
complete badkamers. Een flinke barbecue bestaat uit een bar en een eethoek, perfect
voor een feestje terwijl het grote terras totale privacy biedt. Het huis heeft een
garage met ruimte voor 4 auto's plus extra gebouwen met opslagruimtes en een
wasruimte.

Om dit prachtige pand compleet te maken, is er een gastenverblijf met 2 slaapkamers
dat volledig onafhankelijk is en privacy en luxe biedt met een slaapkamer, een
badkamer met jacuzzi en een woonkamer.

lucasfox.co.nl/go/mrb2442

Zwembad, Tuin, Terras, Tennisbaan, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Paardrij faciliteiten,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Verwarming, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Barbecue, Balkon,
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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