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Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Sierra Blanca / Nagüeles
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca / Nagüeles » 29660
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OMSCHRIJVING

Volledig gerenoveerde villa in Ibiza-stijl in een van de
veiligste buurten van Marbella, in een omheinde
doodlopende straat te koop. Geweldig pand voor een
geweldige prijs.
Deze moderne, volledig gerenoveerde villa in Ibiza-stijl op het zuiden ligt in het hart
van Nagueles, een exclusieve en gevestigde villawijk aan de Golden Mile van Marbella.
De villa is gelegen op een verhoogd perceel op het zuiden op een bevoorrechte
privélocatie.
De overvloed aan natuurlijk licht, met grote schuifdeuren, verbindt de binnenruimte
met de buitenkant. De elegante inrichting en het gebruik van natuurlijke materialen
van steen, hout en marmer, gecombineerd met hoge gewelfde plafonds, moderne
kamerhoge deuren en ramen, zorgen voor een gezellig, ontspannen en koel comfort
en sfeer.
De eerste verdieping heeft een uitnodigende entree die leidt naar de ruime woon/eetkamer met stenen open haard en een fontein, een open op maat ontworpen
Poggenpohl-keuken met Gaggenau-apparatuur, een afgesloten fitnessruimte met
glazen gordijnen en een bio-airconditioningplafond, 2 slaapkamers die een
badkamer en een eigen studeerkamer die de 5e slaapkamer zou kunnen zijn. De grote
tuin beschikt over een verwarmd zwembad met centrale brug, volgroeide tuinen en
terrassen in spa-stijl om te ontspannen.

lucasfox.co.nl/go/mrb32326
Zeezicht, Terras, Tuin, Verwarmd zwembad ,
Zwembad, Gym, Prive garage,
Hoge plafonds, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, , , Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Inloopkast, Open haard,
Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

De bovenverdieping bestaat uit een prachtige en indrukwekkende grote master suite
met een eigen terras en ongelooflijk uitzicht op de Middellandse Zee en de bergen,
plus een extra slaapkamer met eigen badkamer ook met een eigen terras.
De villa biedt ook een garage voor 2 auto's, een roterende rotonde voor elektrische
auto's voor gemakkelijk parkeren.
Een juweeltje in Ibiza-stijl dat nieuw op de markt is, dit is een zeldzame kans die u
niet mag missen.
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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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