
REF. MRB36731

2.590.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer huis / villa met 314m² terras te koop in Sierra Blanca
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

681m²
Plattegrond  

314m²
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
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OMSCHRIJVING

Uitstekende semi-vrijstaande villa te koop in Sierra
Blanca, Marbella met 3 slaapkamers, 24-uurs beveiliging
en een overloopzwembad, op een rustige locatie.

Deze semi-vrijstaande woning is gelegen in de beroemde ontwikkeling van Sierra
Blanca, in een luxe omheind complex waar we kunnen genieten van alle
voorzieningen, zoals twee gemeenschappelijke binnenzwembaden en een SPA. Het
heeft het bijzondere kenmerk dat elke 8 huizen een andere SPA delen met een
zwembad en sauna.

Het huis heeft een unieke stijl, het is de laatste van de groep van 8, grenzend aan het
bos. Hoewel het huis geen eigen tuin heeft, heeft het wel een prachtige infinity pool
voor de veranda en de woonkamer. De ruimtelijkheid en de hoogte van de plafonds
maken van de woonkamer een zeer grote ruimte om van te genieten, waardoor het
een persoonlijke stijl van decoratie krijgt, voorgesteld door Roche Bobois. We hebben
een open en moderne keuken uitgerust met de nieuwste Miele-apparatuur en we
vervolledigen de begane grond met een slaapkamer met een en-suite badkamer en
een klein gastentoilet, een bibliotheek met toegang tot de wasruimte, een kleine
zitkamer, een tv en muziekkamer, een kleine berging en de garage met ruimte voor
twee auto's.

Toegang tot de bovenverdieping is via een moderne en comfortabele trap of de
binnenlift, waar we worden verwelkomd door een elegant kantoor dat leidt naar de
twee grote slaapkamers op de bovenverdieping, vooral de hoofdslaapkamer, met een
luxe en-suite badkamer.

Alle slaapkamers in het huis hebben toegang tot een klein buitenterras.

En tot slot, op de derde verdieping, is er een groot solarium dat de hele oppervlakte
van het huis beslaat, met gezellig terrasmeubilair waarvan kan worden genoten op
de aangename zomeravonden van de Costa del Sol.

lucasfox.co.nl/go/mrb36731

Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Spa, Jacuzzi, Prive garage,
Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Open haard,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
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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