
VERKOCHT

REF. MRB2580

2.900.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Benahavís, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29690

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

699m²
Plattegrond  

2.185m²
Perceeloppervlakte

+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

Minimalistische luxe villa met een volgroeide tuin en
zwembad in de exclusieve wijk Los Arqueros van
Benahavis.

De ontwikkeling van Los Arqueros presenteert deze uitzonderlijke luxe villa met een
ultramodern ontwerp op basis van strakke lijnen, de slimme integratie van glas in de
structuur en minimalistische interieurs met natuurlijke materialen en een neutraal
kleurenschema.

Rust, ruimte en licht zijn drie woorden die de prettige sfeer in deze woning
samenvatten met schitterend uitzicht op de Middellandse Zee en de heuvels.

Op de begane grond vinden we een zeer royale open woon- en eetkamer met een
ingerichte, minimalistische keuken. Er zijn 4 slaapkamers en 5 zeer eigentijdse design
badkamers in de woning en een sauna en garage in de onderbouw. Buiten vinden we
een mooie, volgroeide tuin met een heerlijk zwembad en 2 jacuzzi's. Het pand
profiteert van een intelligent huissysteem met interactieve ruimtes. Een lift verbindt
de verschillende verdiepingen.

Dit sensationele luxe huis biedt een privébubbel weg van de zorgen van het dagelijks
leven en is toch zeer gunstig gelegen binnen handbereik van alles, inclusief de stad
Marbella, Puerto Banus, de golfbaan en het strand.

lucasfox.co.nl/go/mrb2580

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Jacuzzi, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Nieuwbouw,
Dubbel glas, Domotica systeem, Bijkeuken,
Berging, 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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