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REF. MRB15485

Prijs op aanvraag Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer penthouse met 131m² terras te koop in Golden Mile
Spanje »  Costa del Sol »  Marbella »  Golden Mile »  29602

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

146m²
Plattegrond  

131m²
Terras

+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 duplex penthouse met 2 slaapkamers in een luxe
ontwikkeling aan de Golden Mile, Marbella.

Op slechts 800 meter van het strand en met een adembenemend uitzicht op de
Middellandse Zee, maakt dit gloednieuwe duplex penthouse deel uit van een
uitstekende ontwikkeling op een exclusieve locatie. Dit nieuwe penthouse maakt deel
uit van de tweede fase van slechts 2 nieuwe blokken met elk 6 appartementen. Met
hoogwaardige afwerkingen en een prachtig interieurdesign kijkt het penthouse uit op
weelderige tropische tuinen met uitzicht tot aan de Middellandse Zee.

Bij het betreden van het pand, leidt een hal naar, aan de linkerkant, de woonkamer
met een open haard, een eethoek en een keuken die volledig is uitgerust met
eersteklas apparatuur. De eerste slaapkamer heeft een inloopkast, een eigen
badkamer en een klein terras. Het ruime terras, toegankelijk vanuit de woonkamer,
biedt voldoende ruimte om te dineren en te zonnebaden terwijl u geniet van het
uitzicht.

Boven vinden we de tweede slaapkamer met een inloopkast en een eigen badkamer.
Deze verdieping geeft toegang tot 2 verdere terrassen en het privézwembad.

Het ruime appartement is gebouwd volgens de hoogste specificaties met
vloerverwarming, centrale alarm en tv, FM-radio en telefoonverbindingen in elke
kamer.

Een prachtig pand te koop op een prachtige locatie aan zee.

lucasfox.co.nl/go/mrb15485

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Lift,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Nieuwbouw, Inloopkast, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Beveiliging, Alarm, Airconditioning
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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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