
VERKOCHT

REF. MRB8726

6.950.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa met 241m² terras te koop in Sierra Blanca /
Nagüeles
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

1.282m²
Plattegrond  

5.200m²
Perceeloppervlakte  

241m²
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
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OMSCHRIJVING

Prachtige villa met 6 slaapkamers en 5 badkamers, tuin,
groot overdekt terras en zwembad in een exclusieve
gated community in Marbella.

Dit nieuwe, moderne pand staat op een perceel van 5.200 m² in een exclusieve gated
community met 24-uurs beveiliging. De villa heeft een bebouwde oppervlakte van
1.282 m² met 241 m² terrasruimte en biedt een spectaculair uitzicht op zee. Het is
ontworpen met Aziatische inspiratie door de architect Carlos Lamas, en de beste
materialen en kwaliteiten zijn overal gebruikt.

Er is een mooie aangelegde tuin in Aziatische stijl met gazons. Aan de achterkant van
het huis leiden trappen naar beneden naar het indrukwekkende verwarmde
overloopzwembad met zout water omgeven door houten vloeren. Het overdekte
terras, met een eethoek en een loungeruimte, heeft waterkanalen en vijvers voor een
rustgevend effect.

We naderen het huis langs een lange oprijlaan met een Aziatische terrasvormige tuin.
We betreden het hoofdniveau van het huis via de houten toegangsdeur die werd
gemaakt in Indonesië en heeft aan beide zijden koi-karpervijvers met een veranda in
Aziatische stijl. De indrukwekkende inkomhal heeft een dubbele hoogte. De
woonkamer is ruim en heeft een gasgestookte schoorsteen. De grote moderne open
keuken met eethoek biedt een prachtig uitzicht op zee en geeft toegang tot het
overdekte terras. Op dit niveau vinden we ook de master bedroom suite met "zijn en
haar" inloopkasten en toegang tot een privéterras.

Verplaatsen naar boven naar de eerste verdieping vinden we suites met 3
slaapkamers met een prachtig uitzicht op zee.

Op de benedenverdieping is een gastenappartement met 2 slaapkamers met een
woonkamer, een badkamer en een kitchenette. Er is ook een indrukwekkende
wijnkelder, bioscoop met bar en een berging. De garage voor 4 auto's heeft een
cirkelvormig platform om auto's te verplaatsen. De machinekamer bevindt zich op
deze verdieping.

lucasfox.co.nl/go/mrb8726

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Gym,
Parkeerplaats, Verwarming, Open haard,
Inbouwkasten, Domotica systeem, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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De villa profiteert van uitzonderlijke functies, waaronder een geautomatiseerd
systeem voor verlichting, televisie, video, muziek, vloerverwarming en
airconditioning. Er is een alarmsysteem en een laserperimeter rond het huis en een
ander binnen.

Deze woning is ideaal voor een veeleisende koper die luxe zoekt op een exclusieve
locatie en die van entertainment houdt.
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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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