
VERKOCHT

REF. MRB24956

4.995.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 7 Slaapkamer huis / villa met 300m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

7
Slaapkamers  

6
Badkamers  

640m²
Plattegrond  

1.600m²
Perceeloppervlakte  

300m²
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

Nieuwe villa gebouwd volgens de hoogste specificaties
om te voldoen aan de eisen van de meest veeleisende
huizenkoper. Eerste lijn van golfbaan, op het zuidwesten
gelegen, rustig en privé met uitzicht op de golfbaan en de
zee.

We vinden deze prachtige villa op een rustig, ongestoord, verhoogd perceel aan de
frontlinie van de golfbaan Los Naranjos.

De villa is ontworpen door de bekroonde architect Ismael Merida en prachtig
gedecoreerd door toonaangevende Scandinavische interieurontwerpers.

Het pand is verdeeld over drie verdiepingen en beschikt over een Italiaanse
designkeuken die volledig is uitgerust met Gaggenau-apparaten en badkamers met
Dornbracht-fittingen, meubels van hoogwaardige Italiaanse merken zoals Gervasoni,
Meridiani en Sovetto, om er maar een paar te noemen.

De hoofdslaapkamer heeft een enorme elegante kledingkast met een ensuite
badkamer en gemakkelijke toegang tot het terras om te genieten van het uitzicht, dat
zelfs vanuit het bad te zien is.

Op deze bovenverdieping vinden we nog een ensuite slaapkamer en nog eens twee
slaapkamers die een badkamer delen, allemaal met ingebouwde ruime eiken kasten.

In het onderste deel van het huis vinden we nog twee slaapkamers, een bijkeuken en
een prachtige wijnkelder, een fitnessruimte en een thuisbioscoop, ideaal voor de
filmliefhebbende familie om van te genieten na een hele dag zonnebaden of golfen.

Als we naar buiten stappen, vinden we prachtig aangelegde tuinen met een prachtige
chill-outruimte met waterpartijen, een extra groot verwarmd zwembad met
buitendouche en veel ruimte om te zonnebaden, met een barbecuekeuken buiten,
allemaal met een prachtig uitzicht over de golf Cursus.

Ten slotte heeft de villa een privégarage met plaats voor vier auto's.

Kortom een werkelijk schitterende gezinswoning op een bevoorrechte locatie aan de
Costa del Sol.

lucasfox.co.nl/go/mrb24956

Zeezicht, Zwembad, Verwarmd zwembad ,
Tuin, Terras, Prive garage, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Thuis bioscoop,
Open haard, Nieuwbouw, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Berging, Barbecue, 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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