REF. MRB17241

€2,395,000 Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 3 Slaapkamer Huis / Villa met 116m² terras te koop in Nueva Andalucía
Spanje » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660
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+34 637 996 636
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lucasfox.co.nl

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

Moderne villa met verbluffende architectuur en
geavanceerde home-technologie, te koop in de Golfvallei,
Marbella.
Exclusieve villa met een prachtig uitzicht op de berg La Concha en de kust in de
Golfvallei van Nueva Andalucía, op korte afstand van alle voorzieningen en op slechts
10 minuten rijden van Puerto Banús.
Deze gloednieuwe moderne villa combineert een hypermoderne architectuur en
technologie met hoogwaardige afwerkingen en A-rated energie-efficiëntie, waardoor
het de ultieme moderne gezinswoning is.
Het unieke ontwerp biedt open, vloeiende interne woonruimten die aansluiten op de
buitenkant met een veranda, een patio en een overloopzwembad. Op de begane
grond vinden we een eetkamer, een volledig ingerichte keuken met hoogwaardige
merken zoals Nolte en Neff, een kantoor en een gastentoilet. De begane grond
profiteert van een Bluetooth-systeem en het huis heeft Bose luidsprekers die
verbinding met alle elektronische apparaten mogelijk maken.

lucasfox.co.nl/go/mrb17241
Terras, Tuin, Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Airconditioning,
Alarm, Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Nieuwbouw, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken

De eerste verdieping biedt 3 slaapkamers, 2 badkamers en een terras. In het huis is
een domoticasysteem geïnstalleerd waarmee u het hele verlichtingssysteem en de
rolgordijnen op afstand kunt bedienen.
Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over deze prachtige
luxevilla te koop in de Gold Valley van Nueva Andalucia.
In aanbouw - geschatte voltooiing eind 2019
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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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