
REF. MRB2562

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
Excellent 10 Slaapkamer Huis / Villa met 250m² terras te koop in San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

10
Slaapkamers  

10
Badkamers  

1.305m²
Plattegrond  

5.790m²
Perceeloppervlakte  

250m²
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

Uitstekend deluxe hotel met 10 slaapkamers en
volgroeide tuinen. Slechts een paar minuten lopen van
het strand.

Deze sensationele villa in Cortijo-stijl te koop in Guadalmina Baja, San Pedro de
Alcantara, ligt dicht bij Marbella en op slechts 5 minuten lopen van het strand.

Gebouwd op 2 aangrenzende percelen met meer dan 100 palmbomen, biedt deze
unieke klassieke residentie van topkwaliteit de eigenaar een oase van rust, privacy en
totale luxe.

Vanaf de straat zijn er 2 poorten en een voetgangersingang om toegang te krijgen tot
het terrein. Het huis heeft vloerverwarming, airconditioning, installaties in perfecte
staat en de volledig ingerichte keuken is uitgerust met apparatuur van Miele en
Gaggenau. Er zijn in totaal 10 slaapkamers, een personeelsverblijf en een apart Bali-
huis in de tuin. Door de hele villa heen vinden we onovertroffen entertainment- en
ontspanningsfaciliteiten, waaronder een bioscoop, een sauna, een hamam en een
fitnessruimte.

De tuinen zijn onberispelijk onderhouden en bieden een verscheidenheid aan
pittoreske ruimtes om te ontspannen en buiten te eten, zodat u optimaal kunt
genieten van het benijdenswaardige lokale klimaat.

Een echt spectaculair pand in een zeer gewilde wijk onder beroemdheden.

lucasfox.co.nl/go/mrb2562

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage, Gym,
Parkeerplaats, Verwarming, Open haard,
Inbouwkasten, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, 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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