
VERKOCHT

REF. MRB30333

4.750.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 4,017m² Tuin te koop in San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

876m²
Plattegrond  

269m²
Terras  

4.017m²
Tuin

+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 geweldige woning op een groot perceel dicht bij het
strand en privé omsloten door volgroeide tuinen met een
vijver, gelegen in de exclusieve woonwijk van Guadalmina
Baja.

Deze villa op het zuiden geniet de hele dag van de zon en bevindt zich in een zeer
privé, rustig en zeer veilig gebied.

De oprit leidt naar het huis en de ingang is via een traditionele Andalusische patio.
Als we naar binnen gaan, vinden we een ruime woon- en eetkamer, een volledig
ingerichte keuken, allemaal met directe toegang tot de overdekte en open terrassen
en de prachtige tuinen. Op hetzelfde niveau zijn er 3 gastenkamers met eigen
badkamer, een meidenkamer naast de keuken en een apart biljart- en
entertainmentgedeelte of mogelijk nog een slaapkamersuite.

De bovenverdieping biedt een grote en-suite hoofdslaapkamer met een dressing en
een zithoek. Er is directe toegang tot een ander terras om te relaxen en te genieten
van de rust.

Het souterrain heeft een wijnkelder en bergingen.

Het pand wordt gecompleteerd door een garage voor 3 auto's.

lucasfox.co.nl/go/mrb30333

Terras
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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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	Een geweldige woning op een groot perceel dicht bij het strand en privé omsloten door volgroeide tuinen met een vijver, gelegen in de exclusieve woonwijk van Guadalmina Baja.

