
VERKOCHT

REF. MRB30777

1.750.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 926m² Tuin te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

455m²
Plattegrond  

120m²
Terras  

926m²
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
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OMSCHRIJVING

Uitzonderlijke luxe villa met 5 slaapkamers te koop in het
hart van Nueva Andalucía.

Deze moderne villa van bijna 400 m² en meer dan 120 m² terrassen, op een
hoekperceel van meer dan 926 m², biedt ons alle comfort van een moderne villa en
bijna onmiddellijke toegang tot verschillende winkelcentra, bars, restaurants,
openbare en privé scholen, tennisclubs en 4 prestigieuze golfbanen.

Het is een villa gebouwd met de beste materialen en ingericht met een uitstekende
smaak om de meest veeleisende klanten tevreden te stellen. Op de begane grond
worden we begroet door een ruime woonkamer met een prachtig verhoogd plafond
in de vorm van een pergola en allemaal met grote ramen die ons toegang geven tot
de chill-outruimte, het zwembad en de privétuin. Op dezelfde begane grond is er een
grote volledig uitgeruste keuken met een klassiek design en ook uitgerust met een
eetkamer, grote werkruimtes en grote ramen. Deze keuken is ook strategisch gelegen
om van daaruit het gebied van een halfoverdekte buiteneetkamer te bedienen met
een buitenbarbecue en uitzicht op het zwembad en de tuin.

Het slaapgedeelte is verdeeld in drie niveaus, toegankelijk via een brede trap. De
hoofdslaapkamer met kleedkamer en een grote badkamer met uitzicht op de berg La
Concha bevindt zich op de eerste verdieping. Op een tussenverdieping vinden we nog
twee andere grote slaapkamers die een grote badkamer delen.

Op een lagere verdieping is er een grote vierde slaapkamer met voldoende ruimte
voor een kleine woonkamer en een bureau. In de kelder hebben we ook een vijfde
slaapkamer met een "en suite" badkamer met een tweepersoonsbed voor gasten of
voor de service, en een grote overdekte parkeerplaats met ruimte voor meerdere
voertuigen.

Van deze villa is het de moeite waard om de perfecte harmonie tussen het leven
binnen en de grote ontspanningsruimtes buiten te benadrukken en het prachtige
zwembad op het zuiden, dat garant staat voor vele uren zon en een geweldig uitzicht
op de berg La Concha.

lucasfox.co.nl/go/mrb30777

Zwembad, 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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