REF. MRB24987

€11,800,000 Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 9 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Nueva Andalucía, Costa del Sol
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660
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OMSCHRIJVING

Spectaculaire villa met 9 slaapkamers op een zeer groot
perceel van 2.580 m² met uitzicht op de golfbaan, de
bergen en de zee. Strak, modern design met afwerkingen
van de hoogste kwaliteit.
De ingang van dit pand heeft een elegant pad naar de grote voordeur en laat ons
kennismaken met de hoogwaardige afwerking die we door het hele huis zullen
vinden.
Een prachtig ontworpen inkomhal heeft een prachtige wenteltrap die gemakkelijk
toegang geeft tot de bovenverdieping van de woning. Aan de rechterkant vinden we
een prachtige, lichte, open woonkamer die uitkomt op de aangrenzende eetkamer. De
enorme en ruime, volledig uitgeruste designkeuken biedt alleen hoogwaardige
apparatuur. Dit hele gebied van woonkamer tot keuken en het terras is gescheiden
door kamerhoge glazen deuren, die een fantastisch lichtniveau geven en een
spectaculair uitzicht bieden op de berg La Concha in Marbella. Het gebied komt direct
uit op het overdekte terras met toegang tot het zwembad en de tuinen.

lucasfox.co.nl/go/mrb24987
Zwembad, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Airconditioning,
Dichtbij internationale scholen,
Domotica systeem, Dubbel glas,
Volledig uitgeruste keuken

De hoofdsuite beklimt de wenteltrap en biedt twee badkamers en inloopkasten, en
een prachtig groot terras dat uitkijkt over de groene fairways van Las Brisas naar La
Concha. Daarnaast zijn er nog zes slaapkamers met ensuite badkamers, elk met een
even adembenemend uitzicht over de omgeving.
Als we naar het lagere niveau van het huis gaan, vinden we enkele van de meest
luxueuze functies die beschikbaar zijn. Het pand omvat een verwarmd
binnenzwembad van 12 meter, een fitnessruimte, een stijlvolle en uiterst
comfortabele thuisbioscoopruimte, en ook een gasten- / personeelsappartement met
twee slaapkamers, een badkamer en een woonkamer. Het pand is omheind en
beveiligd, met automatische poorten waardoor voertuigen het pand kunnen
betreden, en een rit naar beneden naar de grote overdekte garage met ruimte voor
maximaal 7 auto's.

Contact ons over deze woning
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje

REF. MRB24987

€11,800,000 Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 9 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Nueva Andalucía, Costa del Sol
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660

9

10

1,197m²

2,580m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Het pand heeft een lift die alle verdiepingen met elkaar verbindt. Alles is gebouwd
volgens de hoogste specificaties en de verzorgde tuinen omringen het fantastische
zwembad, waardoor de perfecte omgeving voor entertainment wordt gecreëerd. Er
zijn verschillende eetgedeeltes buiten, evenals een vuurplaats, waarna we kunnen
genieten van het uitzicht en de tuin, en niet te vergeten de indrukwekkende
zomerkeuken en barbecueplaats. Het pand beschikt ook over een groot, prachtig
ontworpen solarium, met een fantastisch uitzicht over de Middellandse Zee.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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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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