
VERKOCHT

REF. MRB7989

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa te koop in San Pedro de Alcántara /
Guadalmina
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

7
Slaapkamers  

9
Badkamers  

1.300m²
Plattegrond  

3.000m²
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

Prachtige luxe villa van 1.300 m² villa te koop in
Guadalmina Baja met een sensationeel eigentijds
interieur en een prachtige buitenkant met een zwembad.

Immense luxe villa te koop in Guadalmina Baja, op slechts 600 meter van de zee en 5
minuten van Marbella stad, op een exclusief privéterrein van ongeveer 3.000 m².

Gebouwd in 2016 dit onberispelijke moderne herenhuis biedt volledige rust en het
allerbeste in luxe design. De begane grond bestaat uit vrij stromende, open woon- en
eetgedeeltes, een geavanceerde keuken en meerdere slaapkamers met eigen
badkamers, kleedruimtes en een eigen buitenruimte.

Op de bovenverdieping bevinden zich de overige slaapkamers en badkamers,
inclusief de sensationele master suite met groot terras, kleedkamer en studeerkamer.
Vanaf het solarium op dit niveau kunnen we genieten van de prachtige natuurlijke
omgeving en de prachtig aangelegde buitenkant met zijn kunstmatige meer met
palmboomeilanden, het grote zwembad en de vele uitnodigende hoeken om buiten te
eten, te ontspannen en te zonnebaden.

Er zijn eindeloze unieke architecturale kenmerken en ontwerpelementen die
samenkomen in deze zeer exclusieve residentie aan de kust in Guadalmina Baja en
maken het een echt spectaculaire en unieke woning.

lucasfox.co.nl/go/mrb7989

Terras, Tuin, Zwembad, Spa, Gym, ,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior
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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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