
REF. MRB36951

3.300.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa met 128m² terras te koop in Estepona town
Spanje »  Costa del Sol »  Estepona »  Estepona town »  29693

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

370m²
Plattegrond  

128m²
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
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OMSCHRIJVING

Gelegen in een sensationele nieuwe ontwikkeling op een
rustig stuk strand, op loopafstand van de jachthaven van
Estepona en biedt volledige privacy.

Dit luxe herenhuis met 6 slaapkamers met een eigentijds design is gebouwd volgens
de hoogste standaard en vervolgens zelfs nog meer geüpgraded door gebruik te
maken van de beste kwaliteiten van interieurontwerp. Een dubbelhoge lounge met
glazen galerij die veel licht biedt, een dakterras met jacuzzi, kunstgras vlonders met
een barbecue in een groene omgeving zijn slechts enkele van de kenmerken van deze
woning. Maar het meest opmerkelijke kenmerk is natuurlijk de locatie aan het strand,
met een prachtig uitzicht op de frontlinie over de kustlijn van Estepona.

Het huis meet 370 m² en beschikt over een eigen dakterras en een ondergrondse
garage met een bijkeuken.

De begane grond heeft een eigentijdse open indeling, met de open volledig
ingerichte keuken die perfect uitkijkt op de eet- en woonkamer en zelfs al uitzicht op
zee biedt tijdens het koken. De woonkamer is voorzien van kamerhoge schuiframen
die uitkomen op het terras op de begane grond. Slaapkamer nummer 1 is ook te
vinden op dit niveau, samen met een eigen badkamer.

De onderste verdieping beschikt over een grote garage / berging / wasruimte, met
een volledig geïnstalleerd EV-oplaadstation. Daarnaast zijn er op deze verdieping
nog 2 slaapkamers met een gedeelde badkamer. Deze 2 slaapkamers en badkamer
zijn volledig uitgerust met warme en koude AC.

De eerste verdieping beschikt over 3 slaapkamers en 2 badkamers: 2 slaapkamers
bevinden zich aan de voorzijde van het herenhuis, elk met hun eigen stijl en
identiteit, en een van die slaapkamers heeft zelfs een eigen privéterras. Deze 2
slaapkamers delen 1 badkamer.

Aan de voorzijde van de eerste verdieping vindt u de Master Suite, met inloopkast en
een master badkamer met douche en ligbad. Zowel vanuit het bad als vanuit de
hoofdslaapkamer heeft u een wijd open frontaal uitzicht op zee, helemaal tot in de
haven van Estepona.

lucasfox.co.nl/go/mrb36951

Zeezicht, Uitzicht op de bergen,
Eerste lijn zee, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Conciërge service,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Marmeren vloeren, Klassieke bouwstijl,
Parkeerplaats, Verwarming,
Verhuur licentie, Uitzicht, Nieuwbouw,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Barbecue,
Balkon, Alarm, Airconditioning, , 
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De bovenste verdieping beschikt over een volledig ingerichte buitenkeuken en bar,
een eet- en zithoek, een jacuzzi en een ligweide. Dit gebied heeft nog meer
ongelooflijke uitzichten dan de niveaus eronder, en zal zeker de place to be worden
om gasten te ontvangen of te genieten van een prachtige zonsondergang.

De gemeenschappelijke ruimtes beschikken over overloopzwembaden, een
kinderbad, een verwarmd binnenzwembad en een spa met sauna, Turks stoombad,
fitnessruimte, badkamers en kleedkamers. Bewoners zullen kunnen genieten van een
kinderspeelplaats, twee recreatiegebieden, ligbedden, watervallen en andere
waterpartijen in de gemeenschappelijke tuinen met tropisch groen en paden.

De ontwikkeling is veilig binnen een gated community en heeft een beveiligde ingang.
Er is 24/7 bewaking op het terrein, dus niemand kan in- of uitstappen zonder langs
de bewaker bij de ingang te komen.
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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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