REF. MRB27655

8.995.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sierra Blanca / Nagüeles
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca / Nagüeles » 29602

6

7

1,072m²

2,696m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

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

Gelegen in een van de meest gewilde woonwijken van de
Costa del Sol, Sierra Blanca, biedt deze spectaculaire
moderne villa totale privacy en een prachtig uitzicht op
de Middellandse Zee, terwijl het een uitzonderlijk design
biedt op een toplocatie.
Schitterend villaproject dat wordt gebouwd op een hoekperceel vlakbij het
bewakingshuis in Sierra Blanca.
De flink verhoogde ligging boven straatniveau zorgt voor privacy en gegarandeerd
uitzicht in de toekomst en door de afscheiding van andere kavels aan de overkant
staat het vrij en ver van de meeste buren. Het huis heeft een automatiseringssysteem
dat wordt aangestuurd door het Lutron-merksysteem.
Het boeiende moderne ontwerp heeft een imposante gevel, hoge plafonds, kamers
van grote afmetingen met kamerhoge ramen en deuren. Een lift geeft toegang tot de
drie verdiepingen van het huis.

lucasfox.co.nl/go/mrb27655
Zeezicht, Binnenzwembad, Terras,
Verwarmd zwembad , Spa, Gym,
Prive garage, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Alarm, Beveiliging, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken

Drie van de slaapkamersuites zijn verdeeld over de bovenverdieping, twee extra op
de begane grond en het personeelsverblijf met badkamer bevindt zich op de
benedenverdieping.
De woonkamer heeft een indrukwekkend plafond met dubbele hoogte in het centrale
gedeelte als voortzetting van de inkomhal. De keuken is gepland als een open ruimte
met de familiekamer.
De ingang van het voertuig naar de grote garage bevindt zich aan de zuidkant. Op
hetzelfde niveau is er een spa met een binnenzwembad, sauna en stoombad plus
een extra ruimte die kan worden ontwikkeld volgens de behoeften van de klant.
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze prachtige
nieuwbouwwoning in Marbella.
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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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