
VERKOCHT

REF. MRB30977

0 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer huis / villa met 100m² terras te koop in Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

255m²
Plattegrond  

100m²
Terras

+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

Gelegen in een van de meest prestigieuze bekroonde
gated ontwikkelingen aan de kust, biedt dit prachtige
herenhuis ongeëvenaarde luxe rondom.

Verdeeld over drie verdiepingen bestaat dit pand uit twee grote slaapkamers met
eigen terrassen, twee badkamers met douches en bubbelbaden, garderobe,
wasruimte, volledig ingerichte keuken met alle apparatuur waaronder twee
koelkasten en twee diepvriezers en een ruime woon- en eetkamer.

Er zijn overal verschillende functies die bijdragen aan het luxe element, waaronder
warme en koude airconditioning, kamerhoge ramen, vloerverwarming, hoge plafonds,
houten vloeren, waterlekkagesensoren en een geïntegreerd domoticasysteem.

De ontwikkeling biedt ook uitstekende faciliteiten op het terrein, waaronder twee
buitenzwembaden, een binnenzwembad, sauna's, Turkse baden en drie
fitnessruimtes plus een fitnessruimte, terwijl er uitgestrekte aangelegde tuinen zijn
met sfeerverlichting.

Tevens is er een eigen garage met ruimte voor twee auto's plus een eigen berging.

Een werkelijk schitterend pand dat u gezien moet hebben.

lucasfox.co.nl/go/mrb30977

Terras, Airconditioning
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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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