
REF. MRB37439

1.095.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 2 Slaapkamer huis / villa te koop in Sierra Blanca, Costa del Sol
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

2
Slaapkamers  

3
Badkamers  

437m²
Plattegrond

+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

Prachtige semi-vrijstaande villa te koop in Sierra Blanca,
Marbella met 2 slaapkamers, 24-uurs beveiliging en
tropische tuinen op een rustige locatie.

Prachtig pand gelegen in Meisho Hills Complex, gelegen in het prestigieuze gebied
van Sierra Blanca in Marbella, Costa del Sol.

De woning is verdeeld over 2 verdiepingen. Op de begane grond vinden we een ruime
woonkamer met een inkomhal, een volledig ingerichte keuken met de beste
apparatuur en een wasruimte/berging. Er is ook een gastentoilet en toegang tot het
privé buitenterras vanuit de woonkamer op deze verdieping.

Boven zijn er twee ruime slaapkamers met ensuite badkamers en toegang tot het
bovenste privéterras met een prachtig panoramisch uitzicht op de oceaan en de tuin.
De woning heeft een eigen garage met directe toegang tot de woning en voldoende
ruimte voor twee auto's en een ruime berging.

Het huis is gebouwd volgens de hoogste normen en heeft vloerverwarming en een
smart home-systeem dat kan worden bediend met een iPad.

In het complex kunnen de eigenaren genieten van twee grote gemeenschappelijke
zwembaden, tropische tuinen, een overdekte gymzaal en een spacentrum met een
derde verwarmd zwembad. De gemeenschap wordt 24 uur per dag 365 dagen per jaar
bewaakt door beveiligingscamera's en conciërges die de klok rond beschikbaar zijn.

Gelegen in een van de veiligste ontwikkelingen aan de Costa del Sol en op slechts 5
minuten van Puente Romano en alle voordelen van de Golden Mile, 10 minuten rijden
van Puerto Banus en 40 minuten van de internationale luchthaven van Malaga.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit uitstekende object.

lucasfox.co.nl/go/mrb37439

Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras, Spa,
Prive garage, Gym, Conciërge service,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, Chill out area,
Beveiliging, 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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