
VERKOCHT

REF. MRB9507

4.750.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 6 Slaapkamer huis / villa met 355m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29679

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

854m²
Plattegrond  

3.000m²
Perceeloppervlakte  

355m²
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

Gloednieuwe buitengewoon luxe moderne villa op een
bevoorrechte, rustige locatie in het Alcuzcuz-reservaat,
op een zeer royaal perceel.

In de prachtige natuurlijke omgeving van het natuurreservaat Alcuzcuz, op 10 minuten
van de Middellandse Zee en grenzend aan de exclusieve countryclub La Zagaleta,
vinden we deze 8 eigentijdse luxe villa's te koop.

Hoewel de 8 woningen zijn gecreëerd om een harmonieus uiterlijk te hebben, heeft
elk van hen unieke kenmerken en ontwerpdetails. Ze genieten allemaal van een
helder uitzicht op zee en volledige rust dankzij hun locatie in een doodlopende weg,
weg van voorbijrijdende auto's en lawaai van de straat.

Op een perceel van 3000 vierkante meter, deze villa heeft een royale oppervlakte van
854 vierkante meter met een open leefruimte en keuken, 6 hemelse slaapkamer
suites en terrassen en een pooldeck dat naadloos aansluit op het interieur.

Vanzelfsprekend zijn alleen de beste materialen gebruikt bij het maken van dit luxe
huis, samen met het allerbeste op het gebied van moderne ontwerptechnieken en
geavanceerde technologie voor gebruik thuis.

Een onberispelijke nieuwe residentie in een van de meest begeerde gebieden van
Marbella.

lucasfox.co.nl/go/mrb9507

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Nieuwbouw, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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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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