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Excellent 9 Slaapkamer huis / villa te koop in Nagüeles, Costa del Sol
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9
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OMSCHRIJVING

Spectaculaire moderne villa in Andalusische stijl te koop
in Nagueles, Marbella. 2.300m2 perceel met 9
slaapkamers en terras met prachtig uitzicht op zee.

Villa Samadhi is een moderne villa in Andalusische stijl gelegen in Marbella Golden
Mile, zeer privé en rustig. Als u de villa betreedt via de prachtige moderne patio,
realiseert u zich meteen dat u op een heel bijzonder pand bent beland.
Op het zuiden en met uitzicht op zee en de bergen, wachten de ruime woonruimtes en
het grote buitenzwembad in aangelegde tropische tuinen op u. Deze exclusieve villa
met 9 slaapkamers en 9 badkamers is voorzien van airconditioning, een verwarmd
zwembad, sauna en jacuzzi, yogastudio, verschillende fonteinen en alles wat u nodig
heeft om te genieten van een luxe en ontspannen leven met uw familie en vrienden.

Op de begane grond is het eerste wat u zult waarderen een lichte centrale Patio met
een moderne fontein en houten vloer. 85m2 woonkamer met open haard met uitzicht
op de tuin en staat in open verbinding met het eetgedeelte en de keuken. De
toegangsdeuren zijn van een 17e-eeuws paleis in Granada.
Volledig ingerichte keuken met kookeiland, twee ovens, teppanyaki, Amerikaanse
koelkast met ijsblokjesmachine en wijnkoelkast. Drie slaapkamers met inbouwkast
en badkamer. Gym uitgerust met spiegelwand en massageruimte. TV Kamer met
directe toegang tot de tuin en het zwembad.
Moderne en luxe badkamers met grote inloopdouches en natuurlijk licht van buiten.
De fitnessruimte kan worden omgebouwd tot een slaapkamer en biedt indien nodig
extra accommodatie.

Volgroeide tuin met palmbomen, fruitbomen, kleurrijke bloembedden, geurige
Jazmin, rozen en bougainvilles tussen oosterse beelden. De villa heeft een zwembad
van 120 m², 3 eetruimtes en een groot prieel naast het zwembad. Ook een handig
poolhouse met badkamer, douche en complete keuken met koelkast en vaatwasser.
80m2 overdekt terras om te dineren en loungen met stijlvol meubilair. Het zwembad
is chloorvrij en voorzien van zoutwaterbehandeling.

lucasfox.co.nl/go/mrb34096

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras, Spa,
Jacuzzi, Prive garage, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning, , 
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Op de bovenverdieping hebben we twee ruime en luxe slaapkamers met een eigen
badkamer, kwaliteitsmatrassen en het fijnste katoenen beddengoed. De belangrijkste
slaapkamers hebben directe toegang tot een terras van 60 m2 met een prachtig
uitzicht op zee en de Straat van Gibraltar. Deze slaapkamers hebben
inloopkleedkamers en een kluisje. De grote slaapkamer heeft een eigen sauna en
jacuzzi voor perfecte ontspanning en romantiek. Er is een comfortabele woonkamer
in het midden van de bovenverdieping, perfect om te loungen voor een goede
nachtrust. Alle badkamers zijn luxueus en modern met prachtige stenen in de muren.
Grote inloopdouche met zowel regen- als wanddouche en apart tweezijdig bad.
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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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