
REF. MRB11357

4.500.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 7 Slaapkamer huis / villa met 80m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29679

7
Slaapkamers  

6
Badkamers  

842m²
Plattegrond  

1.359m²
Perceeloppervlakte  

80m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Prachtige villa te koop in een rustige woonwijk met een
prachtig interieur en een panoramisch uitzicht.

Deze prachtige villa met 7 slaapkamers is gelegen in een van de beste delen van La
Alqueria, in het wooncomplex Capanes del Golf. Met panoramisch uitzicht over de
golfbaan en de Middellandse Zee is dit een heel bijzonder huis aan de Costa del Sol.

Ontworpen door de beroemde architect Carlos Lamas, is de villa modern en elegant
en combineert natuurlijke materialen zoals hout en steen met de nieuwste
technologie.

De toegang tot de half overdekte carport, met daaronder bergruimte, is via een
automatische schuifdeur met een aparte voetgangersingang.

De begane grond van het pand bestaat uit een uitgebreide open woon-eetkamer-
keuken. De keuken heeft mooie marmeren afwerkingen en is uitgerust met Gaggenau-
apparatuur, er is ook een eiland dat ideaal is om informeel te dineren. Het
dubbelhoge eetgedeelte heeft kamerhoge ramen, waardoor er veel natuurlijk licht
binnenkomt. Het woongedeelte heeft veel opbergruimte, een geïntegreerde Loewe
televisie en een open haard. Terrassen bieden een fantastisch uitzicht op het infinity
pool, de tuinen en de Middellandse Zee daarbuiten.

Vanaf de eerste verdieping hebben we toegang tot de master suite en nog 4
slaapkamers, allemaal met en-suite badkamers en balkons met prachtig uitzicht.

De benedenverdieping van 303 m² heeft een geklimatiseerde kelder, een wasruimte
en een technische ruimte. Er zijn ook twee slaapkamers op deze verdieping, waarvan
er één een balkon heeft met uitzicht op de golfbaan en de zee.

Een open ruimte van 92 m² is ontworpen als een amusementsruimte met een
fitnessruimte, een extra tv-ruimte, een bar, een pooltafel en een berging.

Een lift verbindt elk van de verdiepingen. Andere opvallende kenmerken zijn warme
en koude airconditioning, vloerverwarming en een Sonos-audiosysteem. Ook is er
domotica en een alarmsysteem.

De buitenruimtes zijn al even indrukwekkend, met een infinity pool, overdekte en
onoverdekte terrassen en een prachtige tuin.

lucasfox.co.nl/go/mrb11357

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Nieuwbouw,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
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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