Uw Spaanse droom?

Villa in Marbella Golden
Mile
Marbella Golden Mile - Malag
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794 m2

EUR 2 800 000,00

Algemene informatie
Deze spectaculaire villa ligt in een van de meest exclusieve buurten van Marbella.
La Carolina is een woonwijk op loopafstand van het Marbella Club Hotel en talloze restaurants in de omgeving. Strand ligt op slechts 10
minuten lopen en binnen 20 minuten bent u in Marbella Center.
Deze villa was oorspronkelijk een landhuis in de stijl van Cortijo en werd in 2012 gerenoveerd.
Het is op dit moment een van de meest gewaardeerde huizen in La Carolina.
Doordat de villa gebouwd is op een enorm perceel van bijna 3.000m² creëert het een majestueuze indruk.
Op het landgoed bevindt zich een romantische fontein naast een groot zwembad en een lange oprijlaan die zorgt voor gemakkelijke toegang tot
de villa met de auto.
Wanneer u het huis binnenkomt, vindt u een open woon- en eetkamer met verschillende zit- en ontspanningsruimtes. Er is een aparte, volledig
uitgeruste keuken met apparaten van Gagenau.
Voor comfort is er één slaapkamer op de begane grond met een eigen badkamer.
Op dezelfde verdieping is er een kantoor, een extra gastentoilet, een sauna en een spa, een wasruimte en een garage. Op de eerste verdieping
zijn drie grote slaapkamers, allemaal met een eigen badkamer en allemaal met een eigen toegang tot de terrassen. Er is een grote master suite
op de tweede verdieping voor ultieme privacy.
Vanaf de terrassen op de eerste en tweede verdieping heb je een prachtig uitzicht op de zee en de bergen.
Er is een apart huis voor personeel met een woonkamer, 2 slaapkamers en een badkamer.

Kenmerken: AMA185217
sauna

Overdekt terras

Uitstekende staat

Zwembad uitzicht

Eigen terras

SPA

Uitzicht op de tuin

Wasruimte

Berg uitzicht

Zeezicht

Volledig ingerichte keuken

Vloerverwarming (badkamers)

Airconditioning

Op maat gemaakte kledingkasten

Jacuzzi

Gastentoilet

Opslagruimte

Houten vloeren

Marmeren vloeren

Dubbel glas

Onlangs gerenoveerd / gerenoveerd

Voor meer info, contacteer ons via contact@spaansvastgoed.be

