
VERKOCHT

REF. MRB3184

€3,200,000 Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer Huis / Villa met 62m² terras te koop in Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile / Marbella Centre »  29602

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

549m²
Woonoppervlakte  

1,376m²
Perceeloppervlakte  

62m²
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

Uitzonderlijke nieuwe villa met 4 slaapkamers te koop
met een prachtig uitzicht op zee en een privézwembad.

Deze accommodatie maakt deel uit van een exclusieve nieuwbouwproject aan de
Golden Mile van Marbella. De villa ligt op een onovertroffen locatie dicht bij de clubs,
restaurants en golffaciliteiten in de omgeving, maar toch rustig en afgelegen.

Op de begane grond van dit pand vinden we de spectaculaire woonkamer / eetkamer
die uitkomt op het grote terras met een prachtig uitzicht op het zwembad en de zee
daarbuiten. Van vloer tot plafond ramen en het gebruik van natuurlijke tonen maken
deze ruimte stralend en helder. De ruime open keuken is volledig uitgerust met
apparatuur van het hoogste merk. Er is 1 slaapkamer op de begane grond, terwijl de
overige 3 slaapkamers, waaronder de fantastische master suite met een eigen
badkamer en kleedkamer, zich op de eerste verdieping van het pand bevinden. De
hoofdslaapkamer heeft ook toegang tot een verder terras met uitzicht op de
Middellandse Zee. Een lift verbindt de 2 verdiepingen voor ultiem comfort en gemak.

Op weg naar de kelder vinden we een grote open ruimte van 96 m², evenals een
massageruimte en 2 opslagruimtes. De villa heeft een garage voor 3 auto's.

Deze villa is modern, stijlvol en elegant. Met een afwerking van de hoogste kwaliteit
is het een luxueus en verfijnd huis in een prachtige natuurlijke omgeving.

lucasfox.co.nl/go/mrb3184

Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Prive garage, Lift, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Berging, Beveiliging, Domotica systeem,
Dubbel glas, Nieuwbouw, Uitzicht,
Verwarming
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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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