
VERKOCHT

REF. MRB24750

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa met 400m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

738m²
Plattegrond  

1.020m²
Perceeloppervlakte  

400m²
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

De accommodatie heeft een strakke, moderne inrichting
en beschikt over ongelooflijke kenmerken, waaronder 3
zwembaden, een overdekte spa en een bioscoop. Goed
ingerichte en open woonruimtes hebben veel natuurlijk
licht en sluiten aan op de terrassen.

Dit royale pand heeft in totaal drie zwembaden en drie verdiepingen, waaronder een
benedenverdieping en een kelder.

Gelegen aan het einde van een rustige doodlopende straat, ligt de villa op het zuiden
en biedt een spectaculair uitzicht op het wijdere Marbella en de zee. Het pand wordt
niet over het hoofd gezien door buren en biedt als zodanig benijdenswaardige
privacy. De villa staat op een perceel van ruim 1.000 m² en heeft een ruime
bebouwde oppervlakte van 738 m². Een oprijlaan met poorten loopt om de ingang
van het pand en er is een carport voor maximaal vier auto's.

Vanaf de oprit brengen trappen ons naar de tuin, met een grasveld, bloembedden en
een groot zwembad. Een overdekte barbecue en een buitenkeuken zijn perfect voor
leuke of rustige diners met het gezin. Er zijn zitjes en ligbedden om te genieten van
ontspannende dagen rond het zwembad.

We betreden het pand op de benedenverdieping en worden begroet door een
inkomhal. Op dit niveau zijn er vier slaapkamers, elk met een eigen badkamer met
marmeren details. De slaapkamers zijn afgewerkt met een neutrale inrichting en
bieden uitzicht op een van de zwembaden.

Deze villa heeft alle faciliteiten om te ontspannen en tot rust te komen. Een goed
uitgeruste thuisspa op dit niveau heeft zowel een sauna als een Turks bad, terwijl
een dompelbad endorfines vrijgeeft. Deze verdieping heeft ook een fitnessruimte en
een badkamer met douchefaciliteiten.

Neem de lift of de trap naar de begane grond van het pand naar de woonkamer. Vanaf
deze verdieping kunnen we genieten van een fantastisch glooiend uitzicht over de
boomtoppen van Marbella en tot aan de zee. Een vloeiende woonruimte heeft
kamerhoge ramen en overdekte veranda's beschermen de woning tegen de hitte van
de zomerzon.

lucasfox.co.nl/go/mrb24750

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Prive garage,
Gym, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Thuis bioscoop,
Open haard, Nieuwbouw, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging, Alarm,
Airconditioning, 
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De woonkamer combineert een eethoek met zitgelegenheid en een centrale open
haard creëert een gezellige hub in het hart van de kamer. Hier kunnen we genieten
van het weidse uitzicht over de volwassen bomen en waar de lucht en de zee
samenkomen in een uitgestrekt blauw.

Neem voor meer informatie contact met ons op.
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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.

REF. MRB24750

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa met 400m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

738m²
Plattegrond  

1.020m²
Perceeloppervlakte  

400m²
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

	De accommodatie heeft een strakke, moderne inrichting en beschikt over ongelooflijke kenmerken, waaronder 3 zwembaden, een overdekte spa en een bioscoop. Goed ingerichte en open woonruimtes hebben veel natuurlijk licht en sluiten aan op de terrassen.

