
REF. MRB32111

4.650.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 171m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

446m²
Plattegrond  

1.218m²
Perceeloppervlakte  

171m²
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

Deze indrukwekkende villa is gelegen op een hoekperceel
in een van de meest prestigieuze straten van Nueva
Andalucia. De villa heeft het meest adembenemende
uitzicht op de berg La Concha en ligt op enkele minuten
van de meest exclusieve voorzieningen van Marbella.

Omgeven door prestigieuze golfbanen, is deze residentie een perfecte vakantie- of
permanente woning voor een modern gezin dat op zoek is naar een gezonde
levensstijl onder de zon.

De villa beschikt over prachtige buitenruimtes om buitenleven van de hoogste
kwaliteit te garanderen: volgroeide tropische tuinen, groot turquoise zwembad met
geïntegreerde ligbedden, natuurstenen vloeren, Balinese ligbedden, buiteneethoek
en chill-out terrassen.

Binnen verwelkomen moderne open ruimtes u in dit chique luxe huis. Een prachtige
lounge, met kamerhoge ramen, een ruime eethoek en een eigentijdse open haard
zorgen voor een gezellige ruimte.

De villa beschikt over een prachtige moderne keuken, een combinatie van marmer en
eikenhout tot in de perfectie, en volledig uitgerust met hoogwaardige Miele-
apparatuur.

De master bedroom is een waar meesterwerk. Een superieure suite met de meest
elegante kenmerken. Deze sensationele slaapkamer is ontworpen volgens de hoogste
specificaties en prachtig gedecoreerd om comfort en luxe te garanderen. De
hoofdslaapkamer heeft net als het meest luxueuze resort directe toegang tot het
zwembad.

De gastenkamers van de villa hebben allemaal een eigen badkamer en genieten van
een minimalistisch en elegant interieur. Deze comfortabele slaapkamers hebben
directe toegang tot het zwembad of genieten van een prachtig uitzicht op de
tropische tuinen.

De entertainment- en wellnessruimtes van Villa Rosas maken deze accommodatie
echt uniek. Op het lagere niveau vinden we een sensationele tv-lounge met toegang
tot een prachtige cocktailbar. Aan de wellnesskant vinden we een mooi
gepresenteerde fitnessruimte met extra badkamer, stoombad en sauna.

lucasfox.co.nl/go/mrb32111

Zwembad, Tuin, Terras, Spa, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Open haard,
Gerenoveerd, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area
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Het solarium is een unieke ruimte om buiten te chillen, met een prachtige zithoek,
ligbedden en een ruime jacuzzi.

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 indrukwekkende villa is gelegen op een hoekperceel in een van de meest prestigieuze straten van Nueva Andalucia. De villa heeft het meest adembenemende uitzicht op de berg La Concha en ligt op enkele minuten van de meest exclusieve voorzieningen van Marbella.

