
VERKOCHT

REF. MRB30995

5.500.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 2,001m² Tuin te koop in Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  

5
Slaapkamers  

7
Badkamers  

1.130m²
Plattegrond  

415m²
Terras  

2.001m²
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

Deze klassieke villa is gelegen op de top van de
exclusieve, gewilde wijk Sierra Blanca boven Marbella
Golden Mile, omgeven door beschermde natuur en met
uitzicht over de zee, op slechts een paar minuten rijden
van Marbella en Puerto Banus.

De architectuur van deze villa is beïnvloed door de Italiaanse bouwmeester Andrea
Palladio en is uitgerust met moderne technologie en het hoogste comfort.

Op de eerste verdieping is er een galerij, 2 grote slaapkamers met eigen badkamer, 2
kleedkamers, waskoker naar de wasruimte, 2 badkamers, 1 whirlpool, 1 kamer, 4
royale terrassen.

De begane grond biedt een hal, woonkamer, bibliotheek, eetkamer, een en-suite
slaapkamer, keuken, terrassen, gastentoilet, wasruimte, berging en 2 open haarden.

In het souterrain vinden we 2 appartementen met keukens, wijnkelder, woonkamer,
sauna, koelcel, bergingen, verwarming en bijkeuken.

Hoogtepunten zijn onder meer het Bang & Olufsen-geluids- en tv-systeem in het hele
huis, centraal stofzuigsysteem, alarmsysteem binnen en buiten, veiligheidskamer,
verwarmingssysteem voor water, vloerverwarming en zwembad individueel regelbaar,
met olie en zonne-energie.

Kenmerken omvatten een Palladio-fontein, grote terrassen, vloeren in combinatie
met marmer en terracotta, palmbomen, olijfbomen, leibomen, sinaasappelbomen,
mandarijnenbomen, citroenbomen en nog veel meer. Infinity zwembad met waterval
en verwarming, van 14 x 7 m, barbecuehuis met aparte douche en toilet.

lucasfox.co.nl/go/mrb30995
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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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	Deze klassieke villa is gelegen op de top van de exclusieve, gewilde wijk Sierra Blanca boven Marbella Golden Mile, omgeven door beschermde natuur en met uitzicht over de zee, op slechts een paar minuten rijden van Marbella en Puerto Banus.

