REF. MRB30878

5.200.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 6 Slaapkamer huis / villa met 1,900m² Tuin te koop in San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
Spanje » Costa del Sol » Marbella » San Pedro de Alcántara / Guadalmina »
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Contact ons over deze woning
+34 605 419 079

marbella@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
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OMSCHRIJVING

Deze prachtige moderne villa is ontworpen door de
toonaangevende architect Francisco Martinez Galvan om
een uniek huis te creëren. De aangename eenvoud van
het ontwerp put uit verschillende genres. Het open
ontwerp en de ruime afmetingen maken het een
eigendom om met ontzag te aanschouwen.
Deze moderne chique villa met 6 slaapkamers heeft een prachtig design, minutieuze
aandacht voor detail en materialen en apparaten van de beste kwaliteit.
Gedefinieerd door gebogen en rechte lijnen, neutrale kleuren en minimalistische
vormen - elk afzonderlijk element draagt bij aan de hele visuele pracht.

lucasfox.co.nl/go/mrb30878
Terras

Het pand profiteert van veel natuurlijk licht: wanden met ramen, panoramische
glazen deuren, terrasvormig glas en de schijnbaar oneindige mix van binnen en
buiten.
Gelegen op een groot perceel van 1.900 m², heeft dit prachtige huis een bebouwde
oppervlakte van 870 m² - met luxe flexibele woonruimtes.
Bij het betreden van de prachtige voordeur worden we opgewacht door een
uitgestrekte woonkamer met loungeruimtes en een bio-haard. De glazen deuren over
de volledige breedte leiden naar terrassen met vloerverwarming.
De woonkamer is verbonden met een enorme open volledig ingerichte moderne
keuken met hoogwaardige apparatuur, een centraal eiland en een ontbijtbar.
De gemakkelijke toegang tot het zwembad maakt het eenvoudig om binnen of buiten
te dineren en het prachtige zwembad ligt direct bij het terras.
Het pand beschikt over 6 slaapkamers, 6 badkamers en 2 extra toiletten, berging,
bijkeuken, wasplaats, amusementsruimte met een bioscoopzaal en een fitnessruimte,
garage met 3 parkeerplaatsen.
Het huis is overal voorzien van houten en marmeren elementen, airconditioning,
elektrische rolluiken, inbouwkasten en alle luxe details die men kan verwachten.
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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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