
VERKOCHT

REF. MRB23502

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 41m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

403m²
Plattegrond  

994m²
Perceeloppervlakte  

41m²
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

Prachtige villa met prachtig uitzicht op de berg La Concha
en gemakkelijke toegang tot het beste van de Costa del
Sol.

Deze prachtige villa is van boven naar beneden gerenoveerd tot een uitzonderlijke
standaard om een monumentaal huis te creëren met uitzicht op de golfbanen en het
beroemde landschap aan de kust bij Puerto Banús.

Het pand heeft drie verdiepingen, allemaal met een fantastisch uitzicht, en grote
vlakken van binnen- en buitenglas om de buitenruimtes te integreren en het huis
met natuurlijk licht te laten overstromen.

De begane grond heeft een spectaculaire open woonruimte waardoor de
verschillende ruimtes moeiteloos in elkaar overvloeien, terwijl diverse
buitenterrassen en trappenhuizen veelzijdige verbindingen bieden met de tuinen en
het zwembadterras.

De moderne lay-out omvat zit- en eetgedeeltes en de moderne keuken, die allemaal
deze uitzichten omarmen en allemaal in helder schoon wit en natuurlijke tinten om
het gevoel van ruimte te versterken. Dit niveau heeft ook suites met drie
slaapkamers en een kantoor.

Boven zijn er nog 2 ruime slaapkamersuites, waaronder de mastersuite met een
mooie kleedkamer en een lounge, en beide genieten van toegang tot een omhullend
terras met uitzicht op het zwembad en de tuinen. Las Brisas en Los Naranjos golf
versterken het uitzicht en herinneren u eraan dat dit huis in het hart van de Costa
del Sol ligt.

Het souterrain heeft nog een slaapkamersuite en is ook opgezet voor plezier en
ontspanning, met een geweldige thuisbioscoop en een biljartkamer, compleet met
bar en wijnkelderwand. Deze kamer heeft ook een geïntegreerde fitnessruimte en
een garage voor 2 auto's.

Buiten heeft de villa een ruime keuze aan ruimtes voor vermaak, ontspanning en om
optimaal te genieten van het perfecte Spaanse klimaat. Het geavanceerde
buitenverlichtingssysteem werkt met de helderwitte tinten om de vele ruimtes 's
nachts tot leven te brengen, en de verschillende niveaus bieden eet-, zonnebad- en
ontspanningszones voor elke smaak en elk evenement.
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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.

REF. MRB23502

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 41m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

403m²
Plattegrond  

994m²
Perceeloppervlakte  

41m²
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

	Prachtige villa met prachtig uitzicht op de berg La Concha en gemakkelijke toegang tot het beste van de Costa del Sol.

