REF. MRB14858

€890,000 Appartement - Te koop

Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement met 61m² terras te koop in Benahavís
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29679
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OMSCHRIJVING

Mooi appartement met 3 slaapkamers en een
panoramisch uitzicht te koop in Benahavís, Marbella.
Dit appartement maakt deel uit van een fantastische nieuwbouwproject die opvalt,
niet alleen vanwege zijn unieke architectonische stijl, maar ook voor het prachtige
uitzicht vanaf Marbella tot aan de rots van Gibraltar. Het ontwerp is speciaal
doordacht om volledige privacy te garanderen; elke unit is gescheiden door een gang
om een selectie van appartementen te creëren zonder aangrenzende buren.
De ruime woon-eetkamer heeft een uitstekende natuurlijke lichtinval en toegang tot
een groot terras vanwaar u een prachtig uitzicht heeft. Het appartement heeft in
totaal 3 slaapkamers, een tweepersoonsslaapkamer met een inloop-kleedruimte en
een met een ensuite badkamer. Elk van de slaapkamers heeft toegang tot het grote
terras. Twee verdere badkamers completeren het appartement.
Het appartement beschikt over de hoogste kwaliteit materialen en afwerkingen. Met
een Bulthaup-keuken en Miele- en Siemens-apparatuur en Villeroy & Bochbadkamers is het pand ontworpen met comfort en luxe in gedachten.

lucasfox.co.nl/go/mrb14858
Zeezicht, Terras, Zwembad, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Beveiliging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

Huisautomatisering maakt afstandsbediening van de verwarming, verlichting, warm
water en airconditioning mogelijk. Het Daikin-airconditioningsysteem en
vloerverwarming zorgen voor het hele jaar door comfort. Voor totale veiligheid en
gemoedsrust zijn de woningen uitgerust met een alarmsysteem en rookmelders.
Bewoners kunnen gebruik maken van het fantastische gemeenschappelijke zwembad,
perfect gepositioneerd om het meeste uit het uitzicht te halen.

Contact ons over deze woning
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

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

REF. MRB14858

€890,000 Appartement - Te koop

Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement met 61m² terras te koop in Benahavís
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29679

3

3

150m²

61m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Terras

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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