
VERKOCHT

REF. MRB8849

2.195.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa met 59m² terras te koop in San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

702m²
Plattegrond  

4.800m²
Perceeloppervlakte  

59m²
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

Indrukwekkende cortijo met een hoofdhuis met 4
slaapkamers en een pension met 2 slaapkamers, te koop
in San Pedro de Alcántara aan de Costa del Sol.

Dit prachtige huis in koloniale stijl is gelegen in Fuente del Espanto, een privé
woonwijk, op slechts een klein eindje rijden van San Pedro de Alcántara aan de Costa
del Sol. Het pand onderscheidt zich door zijn unieke ontwerp en een prachtig uitzicht
op zee, evenals de verschillende gebouwen en aparte gastenverblijven.

Bij het betreden van het hoofdgebouw leidt een grote entree naar de ruime
woonkamer met een open haard en een centrale trap naar de speelkamer. De
boerderij-achtige keuken is uitgerust met Smeg-apparatuur en heeft een eettafel en
een ontbijtbar, ideaal voor een informeel diner. De keuken heeft een pantry voor
maximale opslag.

Er zijn 4 slaapkamers in het hoofdgebouw waarvan de hoofdslaapkamer bijzonder
indrukwekkend is; een zeer grote slaapkamer met een aparte, eigen woonkamer en
een eigen badkamer met een douche en een rond bad. Naast de 4 slaapkamers in het
hoofdgebouw, is er een gastenverblijf met 2 slaapkamers, 2 badkamers, een
woonkamer en een open keuken, ideaal voor gasten.

Met een groot beplant terrein, waaronder vijgen-, sinaasappel-, citroen- en
granaatappelbomen, beschikt het pand over uitstekende buitenruimte. Er zijn zowel
overdekte als onoverdekte terrassen, evenals een barbecue en een zwembad dat de
hele dag door zonlicht ontvangt.

Er is voldoende parkeergelegenheid rondom het pand, evenals een garage voor 2
auto's. Een uitzonderlijke woning voor wie op zoek is naar een ruime woning met een
prachtige buitenruimte aan de Costa del Sol.

lucasfox.co.nl/go/mrb8849

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Gemeenschappelijk terras,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Open haard, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Bijkeuken, Beveiliging, Berging, Balkon
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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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