
VERKOCHT

REF. MRB30988

5.495.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 8 Slaapkamer huis / villa met 1,590m² Tuin te koop in Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile / Marbella Centre »  

8
Slaapkamers  

8
Badkamers  

916m²
Woonoppervlakte  

1,590m²
Tuin

+34 605 419 079 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

Een uitstekende villa op een van de mooiste adressen in
Marbella. Deze prachtige woning heeft een prachtig
uitzicht op zee, ligt op het zuiden en is overal
onberispelijk gepresenteerd.

Op de drempel van de Golden Mile en dicht bij alle voorzieningen en stranden van het
stadscentrum en op een paar minuten rijden van Puerto Banus.

De villa is uitgebreid gerenoveerd en liefdevol verzorgd en is een ideaal familie- en of
vermakelijk huis.

Twee grote, met messing beslagen elektrische schuifpoorten die leiden naar een
oprit en een grote garage. Toegang voor voetgangers via een sierlijke deur naar een
grote veranda met portiek met gewelfd plafond en mozaïekvloer.

Sierlijke, gebeeldhouwde deur naar fantastische entreehal met dubbel hoog plafond,
overloop met galerij en trap
met op maat gemaakte metalen en messing balustrade. 2 x dubbel geëtste glazen
deuren naar een ruime woon/eetkamer met
voorzien van open haard, ingebouwd meubilair van vloer tot plafond en directe
toegang tot de tuin en het zwembad.

Volledig ingerichte kwaliteitskeuken/ontbijtruimte met granieten werkbladen,
kookeiland, openslaande deuren naar de tuin, apparatuur van Gaggenau en Miele en
handige inloopkast. Vanuit de woonkamer zijn schuifdeuren naar een
speciaal gebouwde bar met openslaande deuren die toegang geven tot de tuin.

lucasfox.co.nl/go/mrb30988
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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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