
VERKOCHT

REF. MRB37363

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 136m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

419m²
Plattegrond  

1.000m²
Perceeloppervlakte  

136m²
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

Onlangs gerenoveerde privévilla met 5 slaapkamers met
eigen badkamer, een spa op een lager niveau, een
verwarmd buitenzwembad, een douche en een
loungeruimte en een terras van 136 m².

Villa Japandi is een onlangs gerenoveerde villa die een combinatie biedt van Japanse
stijl en Scandinavische functionaliteit. Het is gelegen in de golfvallei van Nueva
Andalucia, op loopafstand van het stadscentrum.

Bij binnenkomst op de begane grond wordt u begroet door het open conceptontwerp.
De open concept begane grond bestaat uit het woongedeelte met open gashaard,
eet- en keukengedeelte met separaat gastentoilet weggestopt aan de achterzijde.
Kopers zullen genieten van de constante aanwezigheid van de privétuin door de
kamerhoge glazen schuifdeuren. Door de deuren naar buiten te openen, kunnen
kopers genieten van maaltijden onder de pergola, de vuurplaats aansteken, loungen
bij het zwembad of erin duiken om af te koelen.

Er zijn 5 slaapkamers met elk hun eigen badkamer, 2 slaapkamers op de
bovenverdieping en 3 op de benedenverdieping. Op de eerste verdieping heeft u
toegang tot de master bedroom suite met aangrenzende badkamer en inloopkast.
Daarnaast geeft een groot terras toegang tot de beide slaapkamers boven, waar we
van het uitzicht kunnen genieten.

Op de benedenverdieping hebben we directe toegang tot de drie slaapkamers met
ensuite badkamers, een grote spa, familiekamer en wasruimte vanaf de begane grond
erboven of toegang tot de tuintrap. Deze benedenverdieping is een ideale
ontsnapping voor iemand die op zoek is naar rust en ontspanning.

Nueva Andalucía kan worden opgesplitst in twee delen, West en Oost. De oostkant
profiteert van prachtig groen en hier vind je villa's en appartementen van hoge
kwaliteit. Omdat het gebied golvend is, is het mogelijk om in bepaalde delen te
genieten van spectaculaire uitzichten over de kust.

Nueva Andalucía is de ideale woonwijk, perfect voor mensen die op zoek zijn naar
een veilige, goed bereikbare locatie aan de Costa del Sol. Met een verscheidenheid
aan onroerend goed om uit te kiezen en een geweldige sfeer, is het gebied vaak de
eerste keuze voor mensen die willen verhuizen.

lucasfox.co.nl/go/mrb37363

Zwembad, Tuin, Terras, Spa,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Open haard, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Chill out area, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning, 
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Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een bezichtiging.

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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	Onlangs gerenoveerde privévilla met 5 slaapkamers met eigen badkamer, een spa op een lager niveau, een verwarmd buitenzwembad, een douche en een loungeruimte en een terras van 136 m².

