Uw Spaanse droom?

Villa in Marbella East
Marbella East Los Monteros Playa Malag
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1

479 m2

EUR 5 750 000,00

Algemene informatie
Fantastische kans om een exclusieve, moderne villa op het strand te kopen in de urbanisatie Los Monteros Playa, op amper 70 meter van het
strand. Deze fantastische villa heeft 5 slaapkamers, 5 badkamers en is onlangs volledig gerenoveerd volgens de hoogste standaarden, met veel
aandacht voor detail. Moderne maar comfortabele grote villa met indrukwekkende open woonruimtes, fantastische, moderne keuken met een
geweldig eiland en zithoek.
Mooi overdekt terras met toegang tot het zwembad. Op de eerste verdieping bevindt zich de enorme, indrukwekkende master suite met een
eigen open haard, een dressing en een fantastische eigen badkamer met toegang tot de grote overdekte en open terrassen met uitzicht op de
tuin en het zwembad. Eveneens op deze verdieping bevinden zich nog eens 3 slaapkamers met eigen badkamers, allemaal met toegang tot de
terrassen. Op deze verdieping is ook een bergplaats te vinden. De vierde slaapkamer met badkamer bevindt zich op de begane grond met
toegang tot de voortuin.
Verwarmd, groot (15 x 5) zwembad met klaterende waterval en jacuzzi in de tuin, ideaal om te ontspannen, te entertainen en te genieten van de
grote buitenterrassen. Dakterras toegankelijk via een externe trap vanwaar u een ongelooflijk uitzicht hebt op de zee en de bergen.
Op 5 minuten staat u in het centrum van Marbella, Puerto Banus ligt op 10 minuten. Gewoon genieten kan op het prachtige strand, op slechts
een steenworp afstand van uw deur. Het beroemde 5-sterrenhotel Los Monteros ligt voor de deur, samen met Le Cabane Beach Club die
beroemd is om zijn prachtige panoramische uitzichten, waardoor het een van de beste strandclubs in Marbella is.
In de omgeving bevinden zich ook veel geweldige golfbanen en een goede selectie internationale privéscholen.

Kenmerken: AMA222112
haard
aan het strand
Sportschool
Zwembad uitzicht
Uitzicht op de tuin
Zeezicht
Dicht bij scholen

Voorzieningen in de buurt

Vloerverwarming (overal)

Bijkeuken

Dicht bij winkels

24 uur service

Uitstekende staat

Airconditioning

Overdekt terras

Beveiliging 24h

Eetkamer

Jacuzzi

Wasruimte

Verwarmd zwembad

Woonkamer

Open keuken

Volledig ingerichte keuken

Vervoer in de buurt

Dichtbij Golf

Onlangs gerenoveerd / gerenoveerd

Op maat gemaakte kledingkasten

Gedeeltelijk gemeubileerd

Opslagruimte

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

