
VERKOCHT

REF. MRB30120

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa met 533m² terras te koop in Sierra Blanca /
Nagüeles
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

7
Slaapkamers  

7
Badkamers  

641m²
Plattegrond  

2.109m²
Perceeloppervlakte  

533m²
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

Een prachtige nieuwbouwvilla in een exclusieve gated
community in de heuvels boven de Golden Mile van
Marbella, met panoramisch uitzicht op zee.

Dit huis combineert klassieke en moderne architectuur; een pannendak met een mix
van stenen bekleding past goed in de omgeving van de pijnbomen en het rotsachtige
landschap. De woning heeft een indeling over 3 verdiepingen, allemaal met uitzicht
op zee. De begane grond heeft een eigen tuin.

Een villa die functionaliteit combineert met duurzame materialen en alle gemakken
van domotica om het huis met één druk op de knop te bedienen, inclusief het Sonos-
geluidssysteem.

De binnenvloeren zijn gelegd met eikenhout, bekend om zijn duurzame woningen en
mooie uitstraling. Kalksteen tegels zijn de vloerbedekking op de terrassen en zijn ook
extreem duurzaam. Het huis is prachtig gepresenteerd, met kunstwerken van over de
hele wereld die de kamers sieren. De prachtige tuin heeft een eigen waterput en
irrigatiesysteem.

De hoofdingang brengt u in een grote woonkamer, die geniet van het
adembenemende uitzicht op de Middellandse Zee. Een gezellige tv-hoek biedt een
plek om te ontspannen en tot rust te komen.

Een lift in het pand zorgt voor extra comfort en gemak, en er is nog een lift om u
vanuit de garage en oprit op de benedenverdieping te brengen.

Als u door de hal loopt, is er een glazen bodega om flessen wijn in te bewaren. De
keuken en eetkamer, met een verhoogd platform met een ontbijtbar, kolen- en
crèmekleurige kasten en marmeren werkbladen.

Een elegante open haard zorgt voor een uitnodigende sfeer en het uitzicht vanaf de
eettafel kijkt uit op de groene tuin en het infinity pool.

De master suite bevindt zich op de bovenste verdieping en heeft een prachtig, weids
uitzicht op de zee. Een grote ruimte, met een grote kleedruimte en ingebouwde
kasten.

lucasfox.co.nl/go/mrb30120

Zeezicht, Tuin, Zwembad, Hoge plafonds,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Vloerverwarming, Alarm,
Barbecue, Berging, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Inloopkast, Open haard,
Uitzicht, Volledig uitgeruste keuken
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Er zijn drie slaapkamers op deze verdieping, twee genieten van uitzicht op een
privétuin met gras en naar de Middellandse Zee. Beide kamers hebben een eigen
badkamer en kleedruimtes, met veel opbergruimte voor kleding. Bovenaan vind je
een logeerkamer die gebruikt kan worden als bioscoopzaal of fitnessruimte.

De villa wordt geleverd met een zelfstandig appartement, dat ook uitzicht biedt op de
tuin en de Middellandse Zee. Er is een comfortabele zithoek met tv en een kleine
maar ongelooflijk stijlvolle keuken met eettafel. Deze suite heeft een slaapkamer met
ingebouwde kasten en opbergers, en een eigen badkamer.
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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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