
VERKOCHT

REF. MRB17651

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 300m² terras te koop in Benahavís
Spanje »  Costa del Sol »  Benahavís landinwaarts »  Benahavís »  29679

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

500m²
Plattegrond  

3.000m²
Perceeloppervlakte  

300m²
Terras

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.co.nl Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Ongelooflijke villa met 4 slaapkamers gelegen in een
particuliere eersteklas woongemeenschap, op slechts 28
minuten van het stadscentrum van Marbella en Puerto
Banús.

Deze gloednieuwe villa is een unieke uitdrukking van kunst, op het zuiden en met
uitzicht op de Middellandse Zee en met een adembenemend uitzicht op de Straat van
Gibraltar en de kust van Afrika.

Het omringende landschap is prachtig, inclusief palmbomen, strelitzia's, fruitbomen
en gras- en steenaanplantgebieden geïntegreerd in de muren van het pand.

Het ontwerp is zorgvuldig geselecteerd door architecten en tuinarchitecten die
betrokken zijn bij het project, waardoor een uitzonderlijk state-of-the-art huis is
gecreëerd; de perfecte combinatie tussen binnen- en buitenruimtes creëert een
unieke sfeer.

Buitenzitplaatsen zijn een voortzetting van de woonkamer. De infinity terrassen aan
de buitenkant bieden uitgestrekte open ruimtes om te ontspannen met een drankje
bij het verleidelijke zwembad.

Alle apparaten zijn top-end zoals Niessen Zenith, IROKO, PANASONIC, Domotic
systeem door KNX, keuken met geïntegreerde spoelbak en Silestone.

Er is een automatisch irrigatiesysteem en de omtrek is indien nodig bekleed met
cipressen of oleander.

De bouw zal beginnen zodra de licentie door de gemeenteraad is verleend, de
voltooiing wordt over 12 maanden verwacht.

lucasfox.co.nl/go/mrb17651

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Nieuwbouw, Exterior,
Domotica systeem, Beveiliging, Barbecue,
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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	Ongelooflijke villa met 4 slaapkamers gelegen in een particuliere eersteklas woongemeenschap, op slechts 28 minuten van het stadscentrum van Marbella en Puerto Banús.

