
VERKOCHT

REF. MRB25023

1.450.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa met 130m² terras te koop in Atalaya
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29688

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

336m²
Plattegrond  

610m²
Perceeloppervlakte  

130m²
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 villa is gelegen in een privéontwikkeling van slechts 18
huizen die zijn omgeven door bomen en beschermd bos.
De villa is ideaal voor permanente bewoning,
gezinsvakanties of verhuur. Het ligt op steenworp afstand
van winkels, scholen, stranden en parken.

Deze villa wordt algemeen beschouwd als een van de beste kwaliteitsvillaprojecten in
Marbella en is de grootste en meest privé in de ontwikkeling. Het ligt op een
geweldige locatie, op slechts 2 minuten lopen van de winkels en op 1,5 km van het
strand.

De woning is gelegen aan het einde van een doodlopende weg en ligt op het westen,
direct in het groene bos, waardoor maximale privacy en schaduw van de zomerzon
dankzij de omringende bomen wordt gegarandeerd.

Het pand is gebouwd volgens de hoogste specificaties, met moderne afwerkingen en
een prachtig eigentijds design.

De villa heeft vloerverwarming, warme en koude geïntegreerde airconditioning, een
SieMatic-keuken, Neff-apparatuur en de badkamers hebben Spa-douches.

Dit pand is gebouwd over 3 niveaus en heeft een prachtige trap bij de ingang met een
enorm raam van 2 verdiepingen.

Het grote souterrain is omgebouwd tot 2 extra slaapkamers, waardoor het totaal op 6
komt en deze woning ideaal is voor zomerverhuur.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/mrb25023

Zwembad, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Alarm, Airconditioning

REF. MRB25023

1.450.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa met 130m² terras te koop in Atalaya
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  Atalaya »  29688

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

336m²
Plattegrond  

610m²
Perceeloppervlakte  

130m²
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.co.nl/go/mrb25023
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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