
VERKOCHT

REF. MRB3244

1.295.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer huis / villa te koop in East Marbella, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  East Marbella »  29602

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

450m²
Plattegrond  

1.480m²
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
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OMSCHRIJVING

4-slaapkamer huis met dubbele garage en zwembad te
koop in Hacienda Las Chapas, oost Marbella.

Dit familiehuis in de prestigieuze woonwijk Hacienda Ls Chapas, op 10 minuten van
het centrum van Marbella, is netjes verdeeld over 2 verdiepingen.

Op de begane grond vinden we een aantrekkelijke overdekte veranda die ons leidt
naar een vierkante hal met een gastentoilet en een trap naar de overloop. Verderop
van hier vinden we de zeer royale woonkamer met een houtkachel in een marmeren
open haard en openslaande deuren naar de mooie eethoek in de buitenlucht op het
overdekte terras. Er is ook een overdekte eetkamer en een aparte keuken met alle
benodigde apparatuur en toegang tot het terras. Naast de keuken vinden we een
handige bijkeuken. Op deze verdieping vinden we ook een logeerkamer met
inbouwkasten, een eigen badkamer met bad en geïntegreerde douche en directe
toegang tot de tuin.

De overige slaapkamers bevinden zich op de bovenste verdieping en zijn voorzien
van 2 familieslaapkamers met ingebouwde kasten en een eigen badkamer en de
mooie grote slaapkamer met gewelfd plafond en een handige kleedruimte met veel
ingebouwde kledingkasten.

Naast de vele terrassen, de veranda en het tuinhuis met zijn barbecue en bar, vinden
we een afgelegen achtertuin met een zwembad en een dubbele garage met een
oprijlaan en automatische poorten.

Hoogwaardige afwerking zoals marmeren vloeren, dubbele beglazing en warme en
koude airconditioning geven deze 450 m² woning een luxe uitstraling.

lucasfox.co.nl/go/mrb3244

Tuin, Zwembad, Prive garage,
Hoge plafonds, Airconditioning, Alarm,
Barbecue, Dubbel glas, Inbouwkasten,
Open haard, 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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