
REF. MRB36592

35.000.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 16 Slaapkamer huis / villa met 742m² terras te koop in Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

16
Slaapkamers  

16
Badkamers  

2.001m²
Plattegrond  

8.799m²
Perceeloppervlakte  

742m²
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

Villa La Gratitud, is een van de meest iconische
herenhuizen in Marbella met 16 slaapkamers, een
paddlebaan en 3 zwembaden te koop.

La Gratitud, is de ultieme vereniging van kunst, architectuur en techniek onder één
dak. Het meest voortreffelijk ontworpen landgoed met adembenemend en onbelast
panoramisch uitzicht op de Middellandse Zee en de spectaculaire achtergrond van
het Sierra Blanca-gebergte, gebouwd op een ruim perceel van 8.799m2 en
indrukwekkend gebouwd van 2.001m2. Dit authentieke Spaanse landgoed is gelegen
in een van de meest gewilde gebieden in de Golden Mile en is overal op maat
gemaakt. Het pand is ontworpen door de gerespecteerde Spaanse interieurontwerper
Luisa Olazábal en promoot een eclectische en tijdloze stijl, waarbij elke hoek van het
pand zorgvuldig is samengesteld.

Deze werkelijk indrukwekkende villa komt uit op een prachtige grote salon met
meerdere loungeruimtes gebouwd in een verzonken gebied, waarbij elke sectie trouw
blijft aan zijn excentrieke stijl, met een indrukwekkende koperen kroonluchter in het
midden. U vindt er ook een aparte eethoek met
tegenover dubbele open stalen open haarden met houten bekleding. Een
verrassingselement verbergt zich net achter de fluwelen gordijnen, waar je een
volledig op maat gemaakte cocktailbar kunt vinden met ingebouwde Bose-speakers,
gepersonaliseerde verlichtingselementen, meerdere chill-out ruimtes, art-deco
vloeren en zelfs een rookmachine. Het brede interieur leidt naadloos naar de
prachtige achtertuin, verbonden door vijf grote stalen openslaande deuren. De
voortreffelijke keuken is voorzien van een aparte butler's pantry en kookeiland, een
prachtig vintage Lacanche gasfornuis, ingebouwde houten kasten voor opslag,
wijnkoeler en inloopkoelkast.

De lichte eethoek kijkt uit over de panoramische tuin en de zee en is comfortabel
verbonden met het overdekte terras. Dit indrukwekkende landgoed kan niet
compleet zijn zonder het aanbod van meerdere uitnodigende buitenruimtes. Trouw
aan het Spaanse erfgoed, kun je je koesteren in de Andalusische architectuur met
ruime overdekte en onoverdekte patio's, plafonddetails met houten balken, een
centrale waterpartij, weelderige vegetatie en romantische verzorgde tuinen, een
grote ...

lucasfox.co.nl/go/mrb36592

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Binnenzwembad, Prive garage,
Gym, Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Thuis bioscoop,
Open haard, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Chill out area, Berging, Barbecue, Balkon,
Alarm, Airconditioning, 
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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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