
VERKOCHT

REF. MRB25333

2.990.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 270m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29679

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

575m²
Plattegrond  

1.460m²
Perceeloppervlakte  

270m²
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

Een echt juweeltje voor wie wil genieten van een modern
comfortabel leven in een prachtige natuurlijke omgeving.
Super stijlvolle, milieuvriendelijke villa met de hoogste
kwaliteit afwerkingen, eigentijdse esthetiek en
innovatieve kenmerken.

De 3 verdiepingen tellende residentie van in totaal 845 m² (bebouwd + terrassen)
straalt echte moderne chic uit: open woondesign, prachtige architectonische details,
accentmuren, kamerhoge ramen, glazen deuren en balustrades, een serene
kleurenpalet en verfijnde verlichting.

Dit exclusieve huis profiteert van hoogwaardige materialen, topapparatuur, fittingen
en apparaten en heeft veel luxe kenmerken die het perfect maken voor de meest
comfortabele levensstijl (domoticasystemen, lift, porseleinen tegels en houten
vloeren, ramen met dubbele beglazing en patio deuren, moderne airconditioning,
trendy vrijstaand bad en sanitair, binnenschrijnwerk op maat, enz.).

Het bestaat uit een inkomhal, een ruime open woonkamer met salon en eetkamer die
uitkomen op de grote terrassen met prachtig uitzicht op de tuin, een volledig
ingerichte moderne keuken, was- en opslagruimtes, een gastentoilet, een garage
voor 2 wagens.

De bovenverdieping biedt een indrukwekkende master bedroom suite van 50 m². 3
extra slaapkamers hebben ook een eigen badkamer. Er zal veel ruimte zijn om van
het leven te genieten: een speelkamer van 60 m², een fitnessruimte, veel terrassen
met chill out, barbecue en al fresco eetgedeeltes, ideaal voor entertainment het hele
jaar door.

Het pittoreske perceel van 1.460 m² biedt een modern zwembad van 20 meter met
een solarium, subtropische aangelegde tuinen met groene gazons en volgroeide
palmen, 3 parkeerplaatsen en nog veel meer.

De locatie is een van de meest opkomende gebieden van de kust met buitengewone
natuurlijke schoonheid, groot investeringspotentieel en uitstekende verbinding met
alle sport-, vrijetijds- en plezierfaciliteiten, voorzieningen en prachtige zandstranden
met blauwe vlag.

lucasfox.co.nl/go/mrb25333

Tuin, Terras, Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Alarm
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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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