
VERKOCHT

REF. MRB31017

5.995.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa met 3,210m² Tuin te koop in Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  

7
Slaapkamers  

8
Badkamers  

1.322m²
Plattegrond  

399m²
Terras  

3.210m²
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

Gelegen in het zeer gewilde en exclusieve gebied van
Sierra Blanca boven de Golden Mile van Marbella, biedt
deze grote luxe villa met zeezicht uitstekende waarde in
dit gebied, evenals hoogwaardige bouwkwaliteit.

Gelegen op een groot dubbel perceel met gazontuin en infinity pool, met ruimte om
indien nodig een tennisbaan te installeren, heeft de villa op het zuidwesten overal
zeer hoge plafonds, enorme overdekte en onbedekte terrassen, grote kamers,
waaronder grote master- en junior suites, zeer grote inkomhal met driedubbele
hoogte met ondergrondse garage met dubbele trap voor 6-8 auto's met ruimte om uit
te breiden voor nog 3 auto's, en een zeer indrukwekkende oprit met extra
parkeergelegenheid voor nog eens 10 auto's.

Er is ook veel ruimte in de kelder beschikbaar voor extra uitgaansgebieden met
natuurlijke nacht, evenals twee appartementen met dezelfde hoogwaardige crème-
marmeren vloeren, binnenafwerking en vloerverwarming als de rest van het huis.
Compleet met een hogesnelheidslift voor 6 personen, vloerverwarming en overal
warme en koude airconditioning, en een absoluut prachtig panoramisch uitzicht op
zee vanaf de bovenste verdieping, biedt deze woning luxe leven op grote schaal op
deze exclusieve locatie op slechts 2 minuten van Marbella en de Golden Mile.

Bij binnenkomst biedt de entreeverdieping drie grote ontvangstruimten, waaronder
de zeer ruime hoofdsalon en een aparte eetkamer, die allemaal leiden naar een groot
overdekt terras en tuin met goed gedeeltelijk uitzicht op zee vanuit de woonkamer,
keuken en eetgedeeltes; uitstekende privacy; een grote volledig uitgeruste keuken
met aparte bijkeuken en uitzicht op zee; kantoor; en twee gastenslaapkamersuites op
de begane grond (waarvan één direct op de tuin uitkomt).

De bovenverdieping bestaat uit drie grote slaapkamersuites, waaronder een junior
master suite en een uitzonderlijke master suite met een eigen privélounge, twee
aparte badkamers + grote inloopkast en een enorm boventerras met panoramisch
uitzicht op zee. Alle slaapkamers hebben een eigen badkamer en de master- en
juniorsuites bieden beide directe toegang tot het gedeeltelijk overdekte boventerras
met een spectaculair panoramisch uitzicht op zee.

Het souterrain bestaat uit 2 gastenappartementen met aparte woonkamer, keuken en
badkamer, een bioscoopzaal, bodega, nog een grote ruimte geschikt voor gym en
sauna met badkamer, en een zeer grote garage.
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De locatie, grootte, eersteklas bouwkwaliteit en adembenemend uitzicht op zee vanaf
de bovenste verdieping, maken dit een must-see woning met het potentieel om op
het terrein nog eens 900 m² te bouwen, wat veel potentieel biedt voor een gasten- /
poolhouse enzovoort.

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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	Gelegen in het zeer gewilde en exclusieve gebied van Sierra Blanca boven de Golden Mile van Marbella, biedt deze grote luxe villa met zeezicht uitstekende waarde in dit gebied, evenals hoogwaardige bouwkwaliteit.

