REF. MRB2896

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop

Excellent 7 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Los Monteros, Costa del Sol
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Los Monteros » 29601
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Contact ons over deze woning
+34 637 996 636
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
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OMSCHRIJVING

Ongelooflijke luxe villa met 7 slaapkamers, 7 badkamers,
een binnen- en buitenzwembad en een sensationele
Andalusische binnenplaats met een centrale fontein,
direct aan het strand van Los Monteros.
Recht voor een lang zandstrand en een fantastische strandclub vinden we het zeer
exclusieve landgoed Los Monteros met 24-uursbeveiliging, de thuishaven van deze
unieke luxevilla. Het landgoed ligt op slechts een klein eindje rijden van het centrum
van Marbella en wordt beschouwd als een van de meest gewilde woonwijken van
Marbella.
Dit opvallende pand biedt een bebouwde oppervlakte van 1.080 m² op een niveau en
een perceel van 3.600 m² met een lange elegante oprijlaan die leidt naar het huis en
de enorme parkeerfaciliteiten. De villa is ontworpen met de charme van de
traditionele Andalusische architectuur en beschikt over een uitkijktoren en een
prachtige ronde centrale binnenplaats met een fontein en volwassen palmbomen,
een oase van rust en schaduw.

lucasfox.co.nl/go/mrb2896
Zeezicht, Binnenzwembad, Terras, Tuin,
Verwarmd zwembad , Zwembad, Jacuzzi,
Spa, Gym, Prive garage, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Vloerverwarming,
Airconditioning, Alarm, Barbecue, Berging,
Beveiliging, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Thuis bioscoop, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

Bij het betreden van de villa vinden we een glamoureuze hal met uitzicht op zee, een
grote, zonnige woonkamer die uitkomt op de prachtige tuin en het zwembad,
tuinhuisje en barbecue. Een volledig uitgeruste professionele keuken is ook te vinden
op deze verdieping, samen met een badkamer voor gasten.
Er zijn in totaal 7 slaapkamers en 7 badkamers, waaronder de sensationele master
suite met een eigen open haard, inloopkast, lounge en spa met een overdekt
zwembad, jacuzzi, sauna, hamam, fitnessruimte en massageruimte. Iets weg van de
belangrijkste gebieden, aan de andere kant van de binnenplaats, vinden we een apart
personeels- of gastenappartement met 2 slaapkamers, een woonkamer en een
keuken.
Een echt opvallend pand met een groots, elegant interieur en terrein op een rustige
en zeer bevoorrechte locatie.
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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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