Uw Spaanse droom?

Villa in Marbella East
Marbella East Marbesa - Malag
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726 m2

EUR 2 650 000,00

Algemene informatie
Mooie, moderne villa te koop, gebouwd volgens de hoogste kwaliteitsnormen in Marbesa. Fantastische moderne villa in Marbesa Beach, een
van de meest begeerde gebieden van Marbella East vanwege de rust, privacy en gemakkelijke toegang tot het strand. Tegelijkertijd ligt het
vlakbij andere faciliteiten. Marbesa is een mooie, gevestigde en rustige strandurbanisatie ongeveer 10 km ten oosten van Marbella en ongeveer
25 minuten van de internationale luchthaven van Málaga. Deze prachtige villa ligt op een perceel van 712m².
Het pand zelf is 445m² zonder de berging op de begane grond. De ingang van het huis leidt naar een grootse woon-/eetkamer met open haard
en open, moderne keuken, die is uitgerust met hoogwaardige apparatuur. De woonkamer heeft grote ramen die de ruimte een lichtovergoten en
luchtig gevoel geven.
Er zijn twee grote slaapkamers op de begane grond, beide met een eigen badkamer en een gastentoilet. De woonkamer leidt naar de tuin, de
patio en het zwembad, dat een prachtig onderwatervenster heeft dat de bergplaats verlicht. De brede, uitnodigende trap met glazen balustrade
leidt naar de eerste verdieping, waar zich twee mooie slaapkamers bevinden met eigen badkamers, een dressing en toegang tot de terrassen,
die op hun beurt leiden naar het dakterras van 100m² op de bovenste verdieping via een speciaal ontworpen trap.
De wasruimte, machinekamer, badkamer en drie extra kamers voor de fitnessruimte, een bioscoop,
een speelkamer en nog een extra kamer bevinden zich in de grote kelder, die 183m² groot is.

Kenmerken: AMA193880
haard

Vloerverwarming (overal)

Opslagruimte

aan het strand

Alarm

Jacuzzi

Uitzicht op de tuin

Overdekt terras

Solarium

Zeezicht

Eetkamer

Spelkamer

Voorzieningen in de buurt

Woonkamer

Vervoer in de buurt

Dicht bij winkels

Volledig ingerichte keuken

Video-ingang

Airconditioning

Dichtbij Golf

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

