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REF. MRB33323

3.750.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd
Excellent 8 Slaapkamer huis / villa met 174m² terras te koop in Flamingos
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

8
Slaapkamers  

8
Badkamers  

1.017m²
Plattegrond  

2.253m²
Perceeloppervlakte  

174m²
Terras
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Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Uitstekende villa met 8 slaapkamers in mediterrane stijl
en een perceel van 2.253 m² te koop in Los Flamingos,
Benahavis. Villa met 4 verdiepingen en een geweldige
tuin.

Omgeven door de Andalusische natuur en vergelijkbare high-end eigendommen van
Los Flamingos, ligt het huis met 4 verdiepingen van 1.017 m² op een groot pittoresk
perceel van 2.253 m². Het ligt op het westen en biedt een perfect uitzicht op de
subtropische tuinen, prachtig aangelegde groen, heuvels en bergen, de golfbaan en
de Middellandse Zee.

Het spectaculaire herenhuis beschikt over een inkomhal, een tijdloos elegante
woonkamer met open haard en een aparte eetkamer, een volledig ingerichte
moderne zwart-witte keuken met ontbijthoek, een bijkeuken en wasplaats, een
kantoor/bibliotheek met nog een klassieke open haard, een familiekamer, 8 serene
slaapkamers (7 met en-suite badkamers), 8 luxe badkamers en 1 gastentoilet. De
woonruimtes van het huis leiden naar de eigen balkons en prachtige terrassen van
174 m² waar u voldoende ruimte heeft om te ontspannen, te barbecueën en buiten te
dineren.

De geweldige tuin is vol zuidelijke charme, met zijn smaragdgroene gazons,
bloemperken en volwassen bomen, romantische hoekjes, een muurfontein,
bakstenen en natuursteen. Een groot zwembad met nulrand heeft een smeedijzeren
hekwerk dat bescherming biedt en de schoonheid zelfs verbetert; op maat
ontworpen, past het bij de stijl en landschapsarchitectuur, en is in volledige
harmonie met een paviljoen met chill-out en ligweiden. Een heerlijke Andalusische
patio heeft een centrale fontein en sinaasappelbomen. Significante mediterrane
elementen verfraaien het huis van binnen en van buiten: een terracotta dak,
geplaveide tuin, boogramen, kolommen, metalen balustrades en balustrades van de
balkons, handgemaakte keramische tegels, accentmuren, Franse deuren, klassieke
keuze uit nobele kleuren gedicteerd door de natuur , enzovoort.

lucasfox.co.nl/go/mrb33323

Zwembad, Tuin, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Verwarming,
Open haard, Exterior, Chill out area,
Berging, Barbecue, Balkon, Airconditioning, 
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Ontworpen voor de meest exclusieve en harmonieuze levensstijl, wordt dit high-end
huis te koop aangeboden in uitstekende staat, deels gemeubileerd en met veel luxe
functies, waaronder een lift, verfijnd plafond en verlichtingsontwerp, airconditioning,
centrale verwarming, inbouwkasten, dubbele beglazing, interne schuifdeuren van
hout en glazen buitendeuren, automatisch irrigatiesysteem, enz. Het profiteert ook
van opslag- en nutsruimten, een kelder, barbecue, een garage voor 2 auto's en een
carport voor 3-4 auto's. Buitenverlichting laat het luxe herenhuis en zijn territorium
eruitzien als een sprookjesachtige omgeving.

De omheinde ontwikkeling heeft 24-uurs beveiligingsdiensten, en de
raambeveiligingsbalken en veiligheidsluiken zullen u ook gemoedsrust geven.
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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.

REF. MRB33323

3.750.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd
Excellent 8 Slaapkamer huis / villa met 174m² terras te koop in Flamingos
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

8
Slaapkamers  

8
Badkamers  

1.017m²
Plattegrond  

2.253m²
Perceeloppervlakte  

174m²
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

	Uitstekende villa met 8 slaapkamers in mediterrane stijl en een perceel van 2.253 m² te koop in Los Flamingos, Benahavis. Villa met 4 verdiepingen en een geweldige tuin.

