
VERKOCHT

REF. MRB9521

4.750.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa met 670m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

1.350m²
Plattegrond  

18.760m²
Perceeloppervlakte  

670m²
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
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OMSCHRIJVING

Een uitstekende privéwoning in een exclusief gebied met
een prachtig uitzicht, een volgroeide tuin en binnen- en
buitenzwembaden. Groot pension, thuisbioscoop en grote
garage.

Deze uitzonderlijke accommodatie ligt in de exclusieve woonwijk El Madronal en
biedt rust en stilte met een panoramisch uitzicht op zee en de bergen. Het luxueuze
en elegante hoofdgebouw, ontworpen door de architect César de Leiva en gebouwd
volgens de hoogste standaard, is 900m2 groot en heeft een terras van 235 m². De
gastenvilla van 450 m² heeft een groot terras van 432 m². De huizen zijn omgeven
door prachtige volgroeide tuinen en er is een prachtig 30 meter lang buitenzwembad
met een brug.

We komen het hoofdgebouw binnen via antieke houten deuren die naar een gedeelte
van overdekte galerijen leiden met binnentuinen in Andalusische stijl met tuinen en
fonteinen.

Op de begane grond is een mooie hal met dubbele hoogte plafonds en
handgemaakte vloer. Vanaf hier komen we in de grote, lichte woonkamer met grote
ramen op het zuiden, oosten en westen. Naast deze kamer bevindt zich de formele
eetkamer en de keuken van Clive Christian. Er is ook een kantoor, studeer / tv-kamer
en een gastentoilet. De overdekte terrassen met uitzicht op zee zijn toegankelijk
vanaf deze verdieping. Deze verdieping heeft 2 binnen- en 2 buitenhaarden.

Een halfronde trap vanuit de hal biedt toegang tot de bovenste verdieping. Hier
vinden we de enorme 85m² grote slaapkamer met prachtig uitzicht, 2 inloopkasten, 2
badkamers en een keuken. Deze verdieping heeft 2 buitenterrassen van bijna 80 m².

Vanuit de hal dalen we af naar de tuin met toegang tot het buitenzwembad. Er is een
verwarmd binnenzwembad met jacuzzi, sauna, stoombad, bar en badkamers.
Daarnaast vinden we een fantastische thuisbioscoop en garage met 8 tot 10 auto's.

Een lift verbindt alle 3 verdiepingen en het dakterras van het hoofdgebouw. De
accommodatie biedt overal vloerverwarming, airconditioning en marmeren vloeren.

lucasfox.co.nl/go/mrb9521

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Spa, Jacuzzi, Prive garage,
Gym, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning
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Het is mogelijk om het pension binnen te komen via een interne gang of van buiten.
Het huis is verdeeld over 3 verdiepingen met 5 slaapkamers die allemaal een eigen
badkamer, de keuken en de woonkamer hebben. Er is een serviceruimte en een
garage voor 2 auto's. Het huis heeft warme / koude airconditioning en biedt toegang
tot terrassen die ons naar de tuinen brengen, waar we een visvijver vinden die
vroeger een zwembad was.

Het pand bestaat uit 3 percelen van bijna 19.000m², en het is mogelijk om meer te
bouwen zoals vereist, en de oppervlakte van de kavels met ongeveer 5.000 m² uit te
breiden.

Dit is de perfecte gezinswoning voor veeleisende kopers die op zoek zijn naar luxe in
een rustige omgeving.
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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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