
VERKOCHT

REF. MRB30931

4.995.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa met 2,127m² Tuin te koop in San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29688

6
Slaapkamers  

7
Badkamers  

1.204m²
Plattegrond  

2.127m²
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

Dit is een prachtige moderne villa met de beste woningen
op een prestigieuze locatie. Het biedt een zwembad van
200 m², een grote tuin, een luxe solarium, een spa en een
fitnessruimte. Gebouwd volgens de hoogste normen, is
dit een perfecte lifestyle woning.

Deze villa is een mooi voorbeeld van ultramoderne architectuur in de prestigieuze
wijk Guadalmina Baja. Alles aan deze villa is indrukwekkend; de entree met zijn
prachtige water kenmerkt zijn ontwerp en zijn hoogwaardige materialen en niet te
vergeten state-of-the-art technologie. De lange oprijlaan leidt naar het huis en er is
voldoende ruimte om te parkeren.

Villa California biedt veel uitgaans-, welzijns- en fitnessruimtes, waardoor het een
heerlijke plek is om te vertoeven.

Bij binnenkomst vinden we een ruime open woon- en eetkamer met hoge plafonds,
een stijlvolle open volledig ingerichte keuken met premium merkapparatuur. Alle
kamers zijn ruim, licht en luchtig, en eenvoud is rijk aan strakke lijnen. De woonkamer
komt uit op een overdekt terras met uitzicht op het zwembad. Er is een extra
gastentoilet, een fitnessruimte, een overdekte spa en een personeelsverblijf.

Als we de brede trappen met glazen balustrades beklimmen, vinden we 6 immense
slaapkamers met en-suite Italiaanse badkamers uitgerust met Hansgrohe-armaturen,
inloopkasten. Elk van de zes en-suite slaapkamers heeft een eigen terras.

Het kroonjuweel is een geweldig 360º dakterras met uitzicht op zee - een ideale plek
om de avond door te brengen in deze luxe woning.

lucasfox.co.nl/go/mrb30931

Terras, Parkeerplaats
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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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	Dit is een prachtige moderne villa met de beste woningen op een prestigieuze locatie. Het biedt een zwembad van 200 m², een grote tuin, een luxe solarium, een spa en een fitnessruimte. Gebouwd volgens de hoogste normen, is dit een perfecte lifestyle woning.

