
REF. MRB30997

4.500.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa met 2,400m² Tuin te koop in Sierra Blanca
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  

6
Slaapkamers  

8
Badkamers  

1.500m²
Plattegrond  

2.400m²
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

Elegante woning met 6 slaapkamers met een ruim
interieur, prachtig uitzicht op zee en de bergen,
hoogwaardige materialen en uitstekende functies zoals
een bioscoopzaal, een bar/disco uitgerust met een
biljartkamer, een sauna en een professionele wijnkelder.

Gelegen op het mooiste adres in Marbella, Sierra Blanca, op een paar minuten rijden
van het centrum van Marbella, Puerto Banús en het strand. de villa biedt een
majestueuze oprit, indrukwekkende inkomhal, binnenplaats met een fontein, aparte
personeelsvertrekken, overal vloerverwarming en uitgebreide terrassen die leiden
naar de prachtige tuinen op het zuiden met een zwembad en barbecuepergola.

Een ideale woning om het hele jaar door buiten te entertainen.

lucasfox.co.nl/go/mrb30997

Zeezicht, Tuin, Gym, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Thuis bioscoop,
Open haard, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Barbecue,
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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