REF. MRB30449

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 1,210m² Tuin te koop in Nueva Andalucía
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía »
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OMSCHRIJVING

Prachtige villa in Nueva Andalucia, gelegen in het hart van
de golfvallei van Marbella. Prachtig aangelegd met
terrassen rondom de buitenkant, die leiden naar het
mooie zwembad en genieten van een adembenemend
uitzicht op de iconische berg La Concha in Marbella.
Deze villa in Nueva Andalucia ligt in een doodlopende straat en zorgt voor rust en
vrede op een van de meest gewilde locaties aan de Costa del Sol.

lucasfox.co.nl/go/mrb30449
Terras

Via geautomatiseerde poorten is er een oprit voor privé parkeren op straat, en vanaf
hier zijn er twee manieren om toegang te krijgen tot de hoofdvilla. Een daarvan is via
een fantastische verbouwde kelder die is uitgerust met glazen schuifdeuren, en
hoewel het is gerenoveerd tot een geweldige chill-out en ontspanningsruimte, zou dit
gemakkelijk een volledig functionele afgesloten garage kunnen zijn.
Vanaf de oprit van deze villa in Nueva Andalucia leiden aantrekkelijke stenen treden
naar de indrukwekkende veranda aan de voorkant van het huis, met glazen
balustrades rond de loopbrug en grote houten deuren die de bezoeker verwelkomen
in de hal. Hier zorgt een dubbelhoog plafond met grote ramen ervoor dat het
trappenhuis en de hoofdvilla baadt in het licht.
Deze villa in Nueva Andalucia is ingericht en gemeubileerd volgens een uitzonderlijke
standaard en presenteert een huis met een onberispelijke stijl en smaak. Met 4
volledige slaapkamers met en-suite badkamers in het hoofdgedeelte van de villa, is
er voldoende ruimte voor een groot gezin. Naast de chill-outruimte beneden bevindt
zich op het terrein van deze prachtige villa in Nueva Andalucia ook een apart
gastenappartement dat onafhankelijk van het hoofdgebouw toegankelijk is.
In de villa gaat de open woonkamer samen met een lichte en volledig ingerichte
keuken, die is ontworpen om ervoor te zorgen dat elke gelegenheid om te socializen
en te ontspannen met familie en vrienden wordt geoptimaliseerd. Het hoofdterras
dat leidt vanuit de keuken en woonkamer is verbeterd met glazen gordijnen en
vloerverwarming om het potentieel om buiten te dineren te maximaliseren, en is
voorzien van een ingebouwde houtkachel en een aan de muur gemonteerde televisie.
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Met absolute privacy, is deze mooie villa de allerbeste op de markt voor diegenen die
willen genieten van alles wat Marbella te bieden heeft binnen handbereik van Puerto
Banus, en die rust en veiligheid garandeert.

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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