
REF. MRB22212

2.470.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Golden Mile, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

1.022m²
Perceeloppervlakte

+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

Moderne villa gelegen aan een privéweg in Lomas de
Marbella Club, met 4 slaapkamers en 5 badkamers met
een eigen tuin en zwembad.

Deze elegante luxe villa, gelegen aan een privéweg in de Lomas de Marbella Club
tussen Marbella en Puerto Banus, is gebouwd met volledige aandacht voor de
ontwerpdetails, de constructie en de selectie van materialen, waarbij de essentie van
traditionele architectuur wordt gecombineerd met een modern ontwerp, het creëren
van comfortabele, luxueuze en smaakvolle interieurs. Het huis van 467 m² ligt op een
perceel van 1.036 m² met een zuid-oost oriëntatie, het heeft 4 slaapkamers en 5
badkamers, een volledig uitgeruste keuken, een mooie tuin met een privézwembad.

Op de begane grond is er een hal die leidt naar de ruime woonkamer met een
combinatie van grote ramen en schuifdeuren die het interieur samenvoegen met de
buitenkant, een volledig uitgeruste keuken met toegang tot de eetkamer, een
slaapkamer en een badkamer . Op de eerste verdieping vinden we 2 ensuite
slaapkamers met ingebouwde kasten. In de kelder vinden we een zelfstandig
gastenappartement en een grote privégarage.

lucasfox.co.nl/go/mrb22212

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Open haard, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning, 

REF. MRB22212

2.470.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Golden Mile, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

1.022m²
Perceeloppervlakte

+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.co.nl/go/mrb22212
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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.

REF. MRB22212

2.470.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Golden Mile, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

1.022m²
Perceeloppervlakte

+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

	Moderne villa gelegen aan een privéweg in Lomas de Marbella Club, met 4 slaapkamers en 5 badkamers met een eigen tuin en zwembad.

