REF. MRB12369

€658,000 Appartement - Te koop

Nieuwbouw 2 Slaapkamer Appartement met 32m² terras te koop in Benahavís
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29678

2

2

126m²

32m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Terras

Contact ons over deze woning
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
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OMSCHRIJVING

Prachtig nieuw gebouwd appartement met 2 slaapkamers
met een terras van 81 m² en een tuin van 78 m² met
uitzicht op zee.
Het elegante complex biedt dit appartement met 2 slaapkamers op het zuiden. De
collectie bestaat uit slechts 8 eenheden en biedt een geweldig design en moderne
levensstandaard. Deze ruime kamer van 110 m² heeft een grote open keuken /
woonkamer, biedt 2 ruime slaapkamers, waarvan een ensuite, en een tweede
badkamer.
Een groot terras van 81 m² en een ruime tuin geven de bewoner een gevoel van
vrijheid en ruimte, terwijl de lay-out en het ontwerp ervoor zorgen dat eigenaren
kunnen genieten van een panoramisch uitzicht op het terras of in het pand.

lucasfox.co.nl/go/mrb12369
Zeezicht, Tuin, Zwembad, Lift,
Hoge plafonds, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Berging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen, Exterior,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Uitzicht

De open interieurs zijn licht, luchtig en modern met neutrale tinten die het
natuurlijke licht binnen laten stromen. Alle slaapkamers zijn voorzien van
hoogwaardige inbouwkasten en leiden naar buiten om te genieten van het uitzicht op
de prachtige glinsterende Middellandse Zee en daarbuiten.
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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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